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Incivisme després de l’inici del “porta a porta”. El Consell Comarcal controla aquestes zones però no les neteja fins passats unes dies, expressament.

L’incivisme d’uns pocs embruta 
les bones xifres del “porta a porta”
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El Consell fa una bona valoració 
dels primers dies del sistema

Casos d’incivisme al sud i del “turisme 
d’escombraries” a Igualada i Vilanova La Generalitat 

es posa les 
piles i activarà 
les millores a 
la C-15
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Igualada vol fer 
el llaç groc humà 
més gran del món
Els impulsors, fa cinc 
anys, de l’exitosa Estelada 
Humana, proposen ara fer 
el llaç humà més gran del 
món, en benefici dels pre-
sos polítics i exiliats. La 

iniciativa repetira l’esce-
nari de la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada i es farà 
el 15 de juliol. Ja estan 
obertes les inscripcions.
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Almenys 
84 casos de 
maltractament 
a gent gran a 
l’Anoia

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

NOVES 
INSTAL·LACIONS!

Av. Barcelona, 121



L’EDITORIAL

Maltractaments
A vui és el Dia Mundial de la presa de 

consciència contra el maltractament a 
la gent gran. Per primera vegada a Igua-
lada, aquesta jornada vindrà centrada a 

la ciutat en forma de tallers i xerrades, al Casal de 
la Gent Gran, amb l’objectiu de posar fil a l’agulla 
davant un problema present però en moltes ocasi-
ons desconegut.
Els maltractaments a les 
persones grans, en forma 
d’abús físic, sexual, psi-
cològic o emocional, així 
com l’abandonament, la 
negligència o l’abús ma-
terial o financer, són una 
de les formes de violèn-
cia més ocultes en la nos-
tra societat. 
Habitualment hem estat 
testimonis de les benvin-
gudes mesures que l’administració ha aplicat envers 
la violència contra la infància o contra les dones. 
Se’ns escapa, no obstant, un altre tipus de maltrac-
tament, tan punyent com els altres però desconegut, 
invisibilitzat: és el que s’infringeix a la gent gran. 
Malgrat que les dades diuen que fins el 5% d’aquest 
col·lectiu pateix algun tipus de maltractament, no-

més n’emergeix 1 de cada 5 casos. A l’Anoia, ac-
tualment, hi ha detectats 84 casos importants de 
maltractament als avis, molts altres més de menor 
importància, i en són molts més els que no se sa-
bran, probablement mai. 
Tots els actors socials tenim part de responsabilitat 
en la prevenció i detecció dels maltractaments: des 

dels legisladors i els 
mitjans de comunica-
ció, pel que fa a la pre-
venció, fins els serveis 
de la comunitat (as-
sociacions, comerços, 
entitats bancàries, 
etc.), que poden de-
tectar-los i posar-los 
en coneixement dels 
professionals de la 
salut i dels serveis 
socials. Aquests són 

els encarregats de valorar-los i intervenir-hi si pro-
cedeix. Cal aplaudir el treball que s’està oferint des 
del Consell Comarcal i els nostres ajuntaments per 
a detectar els casos de maltractament, però queda 
molta feina per fer, especialment en l’àmbit de la 
prevenció. No deixem mai de pensar-hi. 

Tots els actors socials tenim 
part de responsabilitat en 

la prevenció i detecció dels 
maltractaments, una xacra social 

que no podem permetre’ns
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Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, ha dit “El meu risc seria 
caure en la retòrica i el simbolis-
me. Perquè si fem això jo m’hauré 
equivocat molt. Hem d’avançar. I 
avançarem” per continuar dient 
“Parlem de diàleg i haurem de par-
lar de negociació”.

Carles Riera, diputat de les CUP, 
ha tornat a cridar “a la mobilització 
permanent i continuada al carrer 
per pressionar JxCat i ERC cap al 
trencament amb l’Estat. Per poder 
encarar un procés constituent cal 
avançar amb una agenda de ruptura 
amb l’estat espanyol, caldran unila-
teralitats i desobediències. I estem 
malauradament molt lluny d’aquest 
escenari.”

Meritxell Batet, ministra de Políti-
ca Territorial,  “estén la mà a la Ge-
neralitat” i admet que “m’agrada-
ria que el jutge acostés els polítics 
empresonats, però això ara és cosa 
dels jutges” i exclou “un referèn-
dum dicotòmic a Catalunya.” Per 
seguir “és urgent i viable la reforma 
de la Constitució.”

Ramon Cotarelo, catedràtic de ci-
ències polítiques, va posicionar-se 
al respecte dient “per moltes pres-
ses que s’addueixin, que el PSOE 
proposi una reforma constitucio-
nal amb 85 diputats sona a sarcas-
me... Alliberin ja els presos polítics 
i després ja veurem com continua 
tot això.”

Roberto Bermúdez de Castro, ex-
secretari d’Estat, conegut com ‘El 
senyor 155’, i que va ser l’encarre-
gat de gestionar la Generalitat de 
Catalunya durant la intervenció de 
l’Estat, abandona la política. “Tan-
co una etapa de la seva vida en la 
qual m’he divertit amb els reptes 
que he afrontat. Ara he decidit 
obrir una altra de nova en la qual 
podré dedicar més temps a la famí-

lia i abocar-me a l’empresa privada.”

Miquel Buch, conseller d’Interior, 
quan Josep Lluís Trapero, major 
dels Mossos, va considerar no con-
venient la restitució del seu càrrec, 
va donar-li les gràcies tot afegint  
“La teva tasca al servei de la ciuta-
dania de Catalunya i el respecte cap 
al cos són exemplars”.

Isabel Celaá, portaveu del govern i 
ministra d’Educació, ha dit que “el 
Consell de Ministres ha acordat en 
la seva primera reunió aixecar el 
control financer dels comptes de la 
Generalitat de Catalunya, vinculat 
al final de l’aplicació de l’article 155 
a Catalunya. Hem donat indicaci-
ons als bancs perquè Catalunya pu-
gui fer front als pagaments sense la 
supervisió del Govern d’Espanya.”

Pere Aragonès, vicepresident del 
Govern, ha manifestat que “no 
tinc gaires esperances en el govern 
de Pedro Sánchez” i s’ha manifes-
tat pessimista amb la configuració 
de l’executiu espanyol dient “Són 
el que són”, per afegir “No hem re-
nunciat a cap via i tenim totes les 
eines a punt.” 

Mentre escric
Mentre escric comprenc que la soledat 
és a vegades un regal que no sabem 
apreciar perquè som aquells nens que 
van créixer llegint sobre batalles i guer-
res mundials mentre de petits s’atemo-
rien al pati. Mentre escric no penso en 
la revenja que mai em vaig prendre. 
Potser per bondat o  per feblesa. Potser 
perquè he llegit massa cops el poema 
If de Rudyard Kipling i que cada any 
regalo als alumnes, pensant que no el 
llençaran a la paperera quan surtin de 
classe. 
  Mentre escric veig els gats enjogassats 
i sense preocupacions que ens ense-
nyen a viure, aliens als trons i la boira 
densa que baixa per l’obaga i amenaça 
d’embolcallar-ho tot com si fos un con-
te de l’Stephen King. O potser és Saturn 
que està mal posat avui i em desperta 
la melancolia. Mentre escric no tallo les 
roses grogues que la primavera ha fet 
florir de forma esplendorosa al roser 
de l’entrada i que la pluja amenaça de 
malmetre si no les cullo abans d’hora. 
Carpe diem.
Mentre escric els violins pugen amb els 
metalls i esclaten en Do major a la llista 
que Spotify reprodueix incansablement 
i omple les hores buides. Mentre escric 
no em poso a parlar amb l’aire ni  re-
cordo aquells dies, no fa gaire temps, 
en què tot es feia petit i jo era al llit 
mentre els altres celebraven el dia de 
Sant Esteve quan no podia ni empassar 
els canelons. Faig llista de les trucades 
o el whatsapps que mai no van arribar 
aquells dies. Tot i que quan els altres 
semblen abandonar-te potser ets tu qui 
els ha abandonat primer. Potser em vas 
tractar molt bé i et vaig pagar molt ma-
lament. Sempre hi ha una vesprada que 
l’oblit es fa senyor de tot i glaça els re-
cords dels moments bells, de quan erets 
jove i imbècil i et creies immortal. Di-
uen que els bons moments són els que 
t’emportes. Però i si no ens emportem 
res? Només un grapat de flors i una ru-
queria escrita en una esquela i posada 
al marbre. O ni això. 
Mentre escric penso que encara em re-
cordes. Tu que em vas dir mig en bro-
ma que podria estudiar guitarra perquè 
tenia els dits llargs i així podria enamo-
rar aquella noia que mai s’havia fixat 
en mi. Jo si que et recordo a tu. El que 
esdevenim al llarg de la vida és el re-
sultat de les petites trobades que anem 
fent des de la nostra infantesa. Segura-
ment el record dels qui ens han estimat 
és l’únic que queda quan ja no hi som. I 
això no és poc. Mentre escric m’oblido 
lector, que potser t’estic atabalant amb 
totes aquestes bestieses, que ha sortit 
el sol i arriba l’estiu. I serà irrepetible. 
Take this waltz. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



D es de molt petita sempre he es-
tat “enganxada” a la política. L’he 
viscut de molt a prop i m’ha per-
mès aprendre molt i m’ha imbuït 

el sentit de servei públic, que és des de la polí-
tica, on podem treballar per aconseguir i llui-
tar per una societat més justa, més igualitària 
i en definitiva per a millorar  la vida de totes 
les persones. Aquest és el veritable sentit que 
ha de tenir el que en diem fer política.
Sóc plenament conscient del moment his-
tòric en el que ens trobem, de comarca i de 
país. Mentre totes les companyes i companys 
seguim lluitant per aconseguir la República 
Catalana, a uns els toca fer-ho des de casa i, 
en el meu cas, em toca fer-ho des de Madrid. 
I haig de dir que, malauradament, encara, des 
de Madrid.
Assumeixo aquest repte amb gran responsa-
bilitat, i puc prometre que treballaré amb ho-
nestedat, transparència, esforç i sacrifici, per 
ser la veu del poble català i en especial la veu 
de les nostres preses i presos polítics i exilia-
des i exiliats.
Des de Madrid també se’ns obre una nova 
finestra més directe, ara per tota la nostra 
gent de l’Anoia, de la Conca d’Òdena i d’Igua-
lada. Una finestra que ens permet, per primer 
cop des de fa més de cent anys, treballar per 
les anoienques i anoiencs. I us asseguro que 
lluitaré per contribuir a tornar a la nostra Co-
marca allò que es queda a Madrid. Seguim 
tenint grans mancances a l’Anoia que hauri-
en de deixar de ser-ho. I mentre construïm 
la República hem d’aprofitar per rescatar tots 
els recursos que ja són nostres, però que no 

ens arriben,  per a què ens ajudin a avançar. 
L’Anoia ha de deixar de tenir aquestes gran 
mancances històriques de comunicacions, de 
manca d’eix ferroviari, d’unes infraestructu-
res industrials insuficients... 
Però no només hauré de treballar per la co-
marca, sinó també pel nostre País, per Cata-
lunya. A els companys a Madrid treballarem 
temes com la llei LGTBI, la lluita contra la 
corrupció, la reforma laboral, l’iva veterinari 
i l’iva en productes de primera necessitat, etc.
M’agradaria que tots aquests i molts altres 
projectes els poguéssim treballar des d’una 
República, sense dependre de ningú, i men-
tre nosaltres seguim treballant per assolir-la, 

malauradament des de Madrid encara es de-
cideixen aspectes que afecten al poble català.
Tenim molta feina per fer, i malgrat que part 
del meu temps estigui a Madrid, el meu com-
promís amb la comarca, i especialment amb 
la meva ciutat, Igualada, segueix sent una 
prioritat. Tinc la responsabilitat de continuar 
treballant amb els meus companys d’Esquer-
ra Igualada, assumint també el compromís 
que vaig fer a totes les igualadines i igualadins 
en les passades eleccions municipals. 
És un honor poder estar al servei del meu país 
i aportar el meu granet de sorra a la construc-
ció de la nostra República Catalana.  
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CAROLINA TELECHEA, 
diputada d’ERC al Congrés

Seguim lluitant per la 
República catalana

#L’enquesta de la setmana

Quina mesura creus més adient per reduir 
la sinistralitat a la C-15?

 Sistema 2+1 2%  Autovia 98%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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MIREIA DURAN

La infermera igualadina entra al govern municipal en el lloc que 
ha deixat buit Àngels Chacon, i encapçarà la regidoria de Barris i 
Civisme. Sort i encert!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

EMISSIÓ DEL DOCU-
MENTAL “SHOOTBALL” 
AL PROGRAMA SENSE 
FICCIÓ DE TV3
Fundació Champagnat i Fundació 
Anna Ravell

Davant l’emissió, ahir, a TV3 del do-
cumental “Shootball”, volem fer les 
següents consideracions:
Es tracta d’un producte tendenciós, 
parcial i amb greus mancances èti-
ques, tant per les afirmacions i acu-
sacions que s’hi fan contra els Ma-
ristes, totalment falses i insidioses, 
com per la seva finalitat: fer d’un fet 
tan greu com la pederàstia i l’abús 
sexual a infants un trist espectacle.
La productora responsable de la re-
alització de “Shootball” va demanar 
la participació dels Maristes en un 
reportatge sobre la protecció als in-
fants i joves en els centres educatius, 
juntament amb altres institucions. 
Per tant, els veritables objectius del 
documental van ser sempre amagats 
darrere de subterfugis i manipulaci-
ons. El reportatge presenta la nostra 
institució de forma distorsionada i 
condemnada mitjançant l’ús i abús 
de tècniques manipulatives que vul-
neren tots els valors i el Codi Deon-
tològic del periodisme.
Segons dades del Consell d’Euro-
pa, un de cada cinc nens i nenes és 
abusat. Educadors, famílies i insti-
tucions com els Maristes estem tre-
ballant per combatre aquesta trista 
realitat. En aquest sentit, lamentem 
que la cadena de televisió pública 
del nostre país afavoreixi l’espectacle 
sensacionalista i doni veu a les afir-
macions d’un presumpte pederasta, 
pendent de judici.

Estem estudiant dur a terme les ac-
cions judicials que corresponguin 
contra les acusacions fetes tant al 
documental com a les xarxes socials 
per part de la productora respon-
sable de “Shootball”, donat que no 
tenen cap mena de veracitat i són 
únicament opinions personals no 
contrastades.
Com a mostra, els Maristes vam ser 
els primers i únics a denunciar a la 
Fiscalia de Menors Joaquín Benítez 
l’any 2011, tan bon punt vam tenir 
notícia de fets presumptament cons-
titutius de delicte.
Reiterem que ens dol profundament 
no haver estat prou capaços de pre-
venir les accions d’un pederasta i 
que els nens no hagin tingut l’entorn 
segur que en tot moment haurien 
hagut de tenir.
Els Maristes, conjuntament amb al-
tres institucions, continuem treba-
llant en la prevenció i protecció dels 
abusos sexuals en infants i joves. 
També des de fa anys, treballem per 
promoure els drets dels infants en 
les obres educatives maristes i en la 
seva participació i ho continuarem 
fet, com a eix principal de la nostra 
acció educativa.

MASSA LLENGÜES 
ENNUEGUEN!
Joan Pinyol

En la darrera prova d’anglès de les 
PAU hi havia un parell d’exercicis amb 
un vocabulari afegit per fer-los més 
comprensibles. Entre d’altres, la parau-
la  footage  era traduïda per filmació/
filmación, el verb  to fool es traduïa 
per enganyar/engañar; a la paraula 
emanding li corresponia el significat 

d’exigent/exigente i s’indicava que icon 
vol dir icona/icono. Fins quan haurem 
de suportar l’estupidesa de traduir, 
sobretot en cartells públics, parau-
les i expressions gairebé idèntiques? 
Si l’alumnat que feia la prova no era 
capaç d’entendre que una filmación és 
una filmació, com se les deu haver em-
pescat per aprovar la llengua estrange-
ra? No podríem deixar de fer el ridícul 
amb traduccions innecessàries?

QUINA VERGONYA!
Miquel Bo

És una vergonya que Igualada esti-
gui bastant neta i tinguin els lavabos 
públics del passeig tan bruts. Espero 
que prenguin nota perquè inclús hi 
pot haver problemes sanitaris.
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L a proposta de contracte únic, sense indemnització per 
acomiadament, sense quotes de seguretat social i fons de 
capitalització individual en mans de la banca privada és 
una regressió més dels drets de la classe treballadora.

La classe treballadora som víctimes de la manca de polítiques pú-
bliques (educatives, d’ocupació, etc.) i de la definició d’un model 
de producció de baix valor i d’ús fraudulent del factor treball.

Implantar el model nòrdic de flexiseguretat sense un Estat que ho 
garanteixi i sense un empresariat seriós que ho apliqui és inviable 
tant a l’Estat espanyol com a la República Catalana.
La Intersindical-CSC defensem una cultura democràtica del tre-
ball que reconegui la capacitat de negociació de les condicions de 
treball dins de les empreses.

Un model actiu d’intercanvi d’informació que elimini les imposi-
cions unilaterals de condicions de treball que ataquen la seguretat 
de fer una feina de qualitat.
La classe treballadora està més necessitada de respecte que de 
menjar. Que la participació democràtica no desaparegui quan en-
tres per la porta de la empresa i que l’acció col·lectiva sigui garan-
tia de drets.
El contracte indefinit a jornada completa amb funcions professi-
onals ben definides i sense riscos laborals sempre serà l’objectiu 
permanent al món del treball.

MARC FAUSTINO
Assessor laboral i membre de la Intersindical-CSC

Contracte únic, una proposta 
inacceptable
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particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions 
per anualitat per un import màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si 
el cost de la reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un 
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense 
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i 
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més, 
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.
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A Espanya –i a Catalu-
nya encara més- es-
tan augmentant els 
llocs de treball. Cada 

mes creix el nombre de treba-
lladors cotitzant a la Seguretat 
Social espanyola però baixa el 

volum de global de la massa salarial i es redueix 
el volum econòmic de les cotitzacions. En una pa-
raula, els assalariats cobren menys. Molt per sota 
del que cobraven abans de la crisi.
Aquesta rebaixa de salaris posa en perill el sistema 
de pensions ja que amb unes cotitzacions tan bai-
xes, no es cobreixen les necessitats de tresoreria 
que es requereixen per cobrir el volum total de les 
pensions.
Els darrers anys el govern de PP ha optat per la 
retallada de salaris a fi de fer més fàcil la contrac-
tació. Ha dut a terme una política de dumping 
social que ha devaluat el valor de la força de tre-
ball, sense compensar-ho amb mesures fiscals que 
fessin més barata la vida dels ciutadans. Ans al 
contrari: els espanyols som els ciutadans europeus 
que més cara paguem l’energia elèctrica. Que als 
consells d’administració de les grans companyies 
–Endesa, Gas Natural, Iberdrola....- hi hagi tants 
exministres, posa de manifest que els successius 
governs d’Espanya, les van afavorint per fer enca-
ra més monopolístic el sector elèctric.

Una cosa similar passa amb el mercat del submi-
nistrament d’aigua. Tot i que aquest està més seg-
mentat en companyies de caràcter regional/pro-
vincial, la tendència és que les grans companyies 
van absorbint les més petites.
En el sector de les telecomunicacions, només la 
intervenció de la legislació europea, ens ha lliurat, 
en part, de l’esclavatge de les companyies telefò-
niques.
D’altra banda, tornant als salaris, les pensions 
també han perdut poder adquisitiu. Probable-
ment –no tinc dades prou fiables- s’hagi perdut 
al voltant del 20/25 per cent, sobretot les pensions 
més baixes. Els nous pensionistes comparativa-
ment cobren menys del que haurien cobrat fa deu 
anys, tot i que el cost de la vida ha pujat. 
L’Estat no pensa en el benestar dels ciutadans, 
sinó en el benestar d’una minoria, que té la capa-
citat de decidir sobre les lleis, els reglaments i les 
sentències.
Rajoy diu que durant el seu mandat es creaven 
1.500 llocs de treball cada dia, però no ha explicat 
mai que la majoria són llocs de treball precaris i 
amb salaris de misèria. 
El benestar dels ciutadans depèn majoritària-
ment del salari o de la pensió. Quan els go-
verns els redueixen o precaritzen, aboquen a la 
societat a bosses de pobresa i marginació, cada 
vegada més grans. 

L’Estat no pensa en el benestar dels 
ciutadans, sinó en el benestar d’una 

minoria , que té la capacitat 
de decidir sobre les lleis, els 
reglaments i les sentències

FRANCESC RICART

Rendes, pensions i 
benestar

Música i lletres (amb el Sopar groc de referència)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Ve a tomb de les parau-
les de Vidal Aragonès 
en una entrevista a Vi-
laweb. El diputat de la 

CUP hi deia: «la música del procés 
constituent (anunciat pel president 
Torra) ens pot agradar...». I a mi 

m’ha remès al Sopar groc de divendres passat. On 
tot, músiques i paraules, em van satisfer. La músi-
ca, la del Cant dels ocells i la d’Els segadors, amb les 
cançons dolces i alhora punyents d’Adriana Muntané 
van acompanyar un sopar carregat de la intensitat 
dels parlaments, primer, dels representants d’Òm-
nium i de l’Assemblea i, després,  les conselleres Ver-
gés i Borràs. Amb el final encara més intens i emo-
tiu de la dona de Josep Rull i la parella de Meritxell 
Serret. Uns i altres ens van transmetre la demanda 
de continuar comptant amb la força de la gent en 
el moment tan extraordinari i transcendent del país.
Però anem-hi. Jo els entenc, Vidal Aragonés i els qui 
volen «l’aplicació» dels resultats de l’1 d’octubre..., i, 
si voleu, estic d’acord amb tanta gent que ha criticat 
no haver actuat amb més determinació a partir de 
la victòria del 21D. Però, al capdavall, accepto que 
vivim un moment d’una dificultat extrema, amb un 
Estat enemic que té tots els mecanismes activats con-
tra les nostres aspiracions nacionals mentre nosal-
tres ens movem en uns paràmetres de mínims, en-
cara més venint del 155,  i en una situació marcada 
pels presos polítics i gent a l’exili i sense oblidar la 
falta de resposta o el menysteniment i rebuig  de la 
Unió Europea.
El quadre, certament, s’ha mogut amb la formació 
del Govern i la coincidència amb la «caiguda» de 
Mariano Rajoy i l’arribada de Pedro Sánchez.  Amb 
la formació del Govern conviuen dos sentiments o 
punts de vista. La preocupació de la CUP i de l’ANC 
-si més no amb manifestacions d’Elisenda Paluzie-  
rau a malfiar-se de l’acció del Govern perquè hi ve-
uen un perill d’entrar en una dinàmica de fer auto-
nomisme pur, lluny dels «paràmetres» republicans. 
Tornant a Vidal Aragonès, deixava anar que li agra-
dava la música del president Torra quan tocava «la 
importància de la CUP per a fer el procés constitu-

ent». I continuava:  «La música ens pot agradar, però 
no té paraules.» O sigui que és una música sense lle-
tra. Tanmateix, jo tiro per l’altre sentiment o punt de 
vista i faig costat al Govern -i confiança – després 
d’escoltar i llegir el President Torra i les manifestaci-
ons de membres del Govern.
Perquè m’ha semblat que el President sí que ha par-
lat i ha posat molta lletra republicana als seus parla-
ments i declaracions. No s’ha estat de recordar man-
ta vegades l’objectiu de restituir el govern presidit per 
Puigdemont, ha visitat els presos polítics en reconei-
xement dels seus drets I els consellers nomenats han 
visitat els consellers empresonats; Torra, Artadi i 
més consellers aquests dies han parlat sempre de te-
nir la República com a referent de la pràctica del seu 
govern. Certament, contra el discurs dels nostres, 
hem rebut múltiples «rèpliques de lletres» del costat 
del nou president espanyol i no són gaire encoratja-
dores. Hi veiem de bon principi moltes dissonàncies 
tot i que hi posen un títol més o menys bonic: «Dià-
leg». Un diàleg entre els dos presidents. Al voltant de 
l’oferta de diàleg, des del primer moment, hi han apa-
regut tot de sorolls gens esperançadors. Un exemple: 
«Sánchez rebrà Torra amb la Constitució en una mà 
i amb el diàleg a l’altra», va dir la ministra portaveu 
del govern espanyol; així mateix ens han avisat que 
no ens fem il·lusions amb el futur dels nostres presos 
polítics... Sense entretenir-me a recordar la mala llet 
que acompanya els brams del ministre sinistre Bor-
rell i els currículums malèvols d’alguns ministres.
Situats en el punt nuclear del diàleg, des d’aquí ens 
hem afanyat a demanar que comporti negociació. 
Una negociació que tingui present d’on venim des de 
l’1 d’octubre.  El president Torra, amb bon criteri,  li 
demana a l’espanyol que ha d’estar disposat a córrer 
riscos. Som , doncs, davant una primera i incipient 
prova, la d’iniciar el diàleg amb Espanya. Un diàleg 
que ha de començar a escriure la lletra de la cançó 
desitjada i ineludible del nostre poble. Un poble que 
jo vull veure representat pels voluntaris grocs que 
van atendre el Sopar groc de divendres passat. Amb 
el seu exemple, esforcem-nos tots a omplir de con-
tingut la cançó republicana que ja mai més no ens 
traurem del cap. 
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N o vull pecar de preten-
siós, però deixeu-me 
dir que darrerament em 
sento privilegiat en uns 

aspectes que fins fa poc potser no ha-
via valorat prou. I és que la meva vida 
es desenvolupa en un entorn que, ara 

com mai, ofereix una gamma de coses belles que he 
observat amb una intensitat especial i que 
voldria mantenir vives sempre. 
Quan al matí obro de finestra de l’habitació, 
no puc deixar de mirar les carolines que a 
baix,  entre els  quatre pins que envolten la 
casa, m’ofereixen l’esclat esponerós de les 
seves flors grogues que contrasten amb el 
verd intens de les fulles. Tampoc hi falten, 
puntuals com cada any, els refilets dels ros-
sinyols que omplen l’aire des de comença-
ments de maig fins per Sant Joan. I no són 
només aquests ocells. Sovint venen verde-
rols, pits roigs, pinsans, caderneres... sense  
parlar dels pardals, garses i merles que s’ali-
menten al meu hort o de les tórtores que ho 
envaeixen tot i embruten sense miraments. 
Tot ho tinc allà al meu abast, sense sortir de 
casa.
Si surto a caminar, enguany com mai m’acull la ginesta 
que voreja els camins i contrasta amb el vermell de sang 
dels camps de roselles. Sovint em venen al pensament 
els versos d’Espriu que canta Raimon: “la ginesta flo-
reix/ arreu als camps hi ha vermell de roselles”... Mentre 

JOSEP M. CARRERAS

Privilegis a l’abast
taral·lejo la cançó no puc deixar de pensar en el meu 
país i segueixo: “amb nova falç comencem a segar/ el 
blat madur i amb ell les males herbes...” 
Ja sé que potser és una visió bucòlica de la vida en un 
poble petit. Els pagesos no en fan la mateixa valoració, 
tot i que no els falta sensibilitat per apreciar la bellesa de 
la natura. Ells hi estan immersos, en formen part, men-
tre que altres persones com jo ens ho mirem des d’una 

perspectiva que podríem considerar més “contemplati-
va”. Ells no veuen, per exemple, les roselles només com 
un esclat de color, sinó com una planta invasora que 
es fa resistent als tractaments i fa minvar el rendiment 
de les collites... La natura, com totes les coses, també té 
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dues cares. Però cal saber valorar els aspectes positius i 
gaudir de l’espectacle sense altres prejudicis que puguin 
distorsionar-ne la visió. 
Dissabte passat, mentre anava a concert a Sant Magí 
de la Brufaganya per la carretera que segueix el curs 
del Gaià, em vaig sorprendre de la gran quantitat de 
saücs florits que emmarquen la ribera del riu amb els 
seus pomells de flors blanques. Mai ho havia vist tan 

esponerós, tot i haver-hi passat centenars de 
vegades. Més endavant, a Valldeperes, vaig 
aturar el cotxe per contemplar el panorama 
que se m’oferia al davant. La llum de la tarda 
daurava l’aire, mentre els camps de cereals 
presentaven tota la gamma de tonalitats del 
verd: el fosc i intens dels boscos que els em-
marquen fins al que ja començava a trencar 
vers el groc del blat madur. Vaig pensar que 
semblava el quadre d’un pintor de paisat-
ges, sense adonar-me que era precisament el 
contrari: els pintors no fan més que repro-
duir –imitant-lo- l’espectacle de la natura. 
Només hi faltava la música perquè la joia fos 
completa.
Segurament ha influït en aquesta simfonia 
de llum i colors el clima d’enguany que està 
sent extraordinàriament humit a causa de les 

pluges que dia si dia també reguen camps, sembrats i 
boscos. Tot plegat dona una sensació d’aire net, de co-
lors tendres, d’esclat de vida. Un espectacle a l’abast de 
tothom. Només cal tenir els ulls ben oberts i la sensibi-
litat a flor de pell per gaudir-ne.  

(1) Vehicles nous: descompte de fins a 7.000 € a la gamma de vehicles Peugeot (108, 208, 2008, 308, 308 SW i Partner Tepee), aplicat sobre el PVP recomanat (inclou transport i impostos). Oferta per a clients particulars que entreguin un vehicle propietat del 
comprador des de tres mesos abans com a mínim. Oferta vàlida per a comandes fetes a la Península i les Balears sobre vehicles en estoc durant el mes de juny de 2018 i matriculats fins a final de mes, no acumulable a altres accions promocionals.
(2) Servei Postvenda: oferta reservada a clients particulars, no bescanviable per diners. Vàlida només per a vehicles de la marca Peugeot.

SARAUTO. Alemanya 48      IGUALADA         Tel.: 93 803 30 00            www.sarauto.com

AQUEST ESTIU
CONDICIONS ESPECIALS

VEHICLES
NOUS ( 1)

FINS A 7.000€
EN RENOVAR EL TEU COTXE

ENTREGA IMMEDIATA

VEHICLES
SEMINOUS
500 SEMINOUS 

AMB CONDICIONS
ESPECIALS

CONTROL DEL SISTEMA
DE CLIMATITZACIÓ
GRATUÏT

SERVEI
POSTVENDA(2)

I N S C R I U - T ’ H I  A  P E U G E O T . E S
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Des del Consell 
Comarcal es fa una 

valoració positiva de la 
posada en marxa del 
sistema, i reconeixen 

que caldrà anar 
ajustant coses

A les Pinedes d’Armengol és on més problemes s’han detectat, tot i que la majoria segueix bé el sistema.

Bona valoració de la recollida “porta a porta” a l’Anoia, 
malgrat alguns casos d’invicisme organitzat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Consell Comarcal ha 
fet una valoració po-
sitiva de les primeres 

setmanes d’implantació del 
sistema de recollida de bros-
sa “porta a porta”, que s’està 
desplegant a 16 municipis de 
la comarca. 

Incivisme i turisme 
d’escombraries
Tot i això, s’han produït al-
guns casos de clar incivisme, 
especialment entre alguns 
veïns de la urbanització Pine-
des de l’Armengol de la Torre 
de Claramunt, que han ani-
mat a través de cartells i a les 
xarxes socials -Facebook- a 
que la gent llencés les bosses 
d’escombraries al carrer, com 
a mesura de protesta. També 
s’han registrat casos del què 
es coneix com a “turisme d’es-
combraries”, és a dir, deixar la 
brossa en un altre municipi 
que disposi dels contenidors 
clàssics. Els primers dies que 
Jorba i Tous van estrenar el 
sistema es van veure conteni-
dors més plens de l’habitual 

Hi ha sospites que 
podria haver-hi elec-
toralisme en algunes 
actituds: “si el porta 
a porta ha de ser una 

guerra política, hi per-
drem tots”, diuen des 
del Consell Comarcal

La majoria de pro-
blemes s’han detectat 
a la urbanització de 
Pinedes d’Armengol, 

on un grup de persones 
va animar a deixar la 

brossa al carrer

Un gos remena brossa en un carrer. Els bujols tenen una forma per 
evitar que siguin oberts fàcilment, però no tothom ho fa servir.

Més casos d’incivisme a la Torre de Claramunt. 

El sistema s’implanta 
a partir de la setmana 
vinent a Capellades, el 
que es presenta com un 
gran repte, doncs hi ha 

molts blocs de pisos

a la zona del Pla de la Massa 
i Sesoliveres d’Igualada, i, dar-
rerament, també al Pla de Ri-
gat de Vilanova del Camí.

Important millora 
del reciclatge
El conseller de Medi Ambi-
ent i alcalde de Jorba, David 
Sánchez, ha explicat a La Veu 
que “aquest és un projecte 
molt gran, però de moment 
la valoració que fem és bona. 
S’han incrementat molt els 
percentatges de reciclatge. A 
Jorba, les primeres dades eren 
espectaculars, passant del 17%  
al 90%. La situació s’anirà nor-
malitzant”. 
Respecte la situació detectada 
a Pinedes d’Armengol, Sánc-
hez diu que “s’intenten apor-
tar solucions, s’han fet reuni-
ons al Casal, hi han desplegats 
agents cívics i informadors per 
aclarir coses, però sembla que 
també hi ha gent interessada 
en què això vagi malament”. 
Es dona el cas que, dels 150 
municipis catalans que ja han 
desplegat el “porta a porta”, 
només un va decidir tirar en-
rere, “i va ser precisament per 
un problema que a algú li inte-

ressava que no anés bé. Si del 
“porta a porta” es vol fer una 
guerra política, els perjudicats 
serem tots”, diu Sánchez. 

Les bosses abandonades 
no es recullen de seguida
En aquells indrets on s’amun-
teguen bosses de brossa la 
consigna és no recollir-les 
de seguida. “Estan contro-

lades, però no es recolliran 
de seguida, precisament per 
no donar a entendre que per 
llençar les deixalles a qual-
sevol lloc no passa res. S’hi 
col·loca una enganxina ver-
mella avisant que n’estem al 
corrent, però no es recollirà 
fins passats uns dies”, apunta 
Sánchez. 
L’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, ha explicat a La Veu que 
“els qui protagonitzen aquests 
actes incívics són molt poca 
gent, la majoria dels residents 
a Pinedes estan respectant 
el sistema molt bé, i la urba-
nització, des que han tret els 
contenidors, està neta i fa un 
goig espectacular. Cal treure 
importància al que ha passat 
i esperem que tot es recondu-
eixi molt aviat”. 

Capellades, un gran repte
El sistema “porta a porta” 
arribarà la setmana vinent a 
Capellades, el primer muni-
cipi important en volum de 
població, amb més de cinc 
mil habitants. “Aquest és un 
municipi on hi ha molta ver-
ticalitat dels habitatges, és a 

dir, blocs de pisos, de mane-
ra que veurem molts bujols 
a la porta dels edificis. Serà 
una situació molt novedosa, 
però tenim l’experiència d’al-
tres ciutats molt més grans 
on el sistema s’ha desplegat 
sense cap problema. És un 
repte, però confiem en què 
no hi haurà cap problema 
destacable”. 
El “porta a porta” s’anirà des-
plegant els propers dies en 
els municipis més rurals de 
la comarca, i, a finals de mes, 
a l’Alta Anoia, que s’hi va 
sumar a darrera hora. Quan 
estigui del tot en funciona-
ment, únicament la Conca 
d’Òdena, La Llacuna i el sud 
de la comarca continuaran 
amb el sistema clàssic de 
contenidors al carrer.



Mireia Duran, amb l’alcalde Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament.

L’infermera igualadina Mireia Duran entra al govern 
municipal i assumirà la nova regiduria de Barris i Civisme
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

H a estat una designa-
ció sobtada, no m’ho 
esperava gens. Però 

estic molt orgullosa de poder 
treballar per la ciutat i fer-ho 
des d’un àmbit de proximitat”. 
Així es presentava dimecres 
públicament la nova regidora  
Mireia Duran, infermera de 
professió, que substituirà Àn-
gels Chacón en el consistori, 
tota vegada que el càrrec de 
consellera de Govern de Cata-
lunya és incompatible amb de 
regidora  d’un Ajuntament.
Duran va comparèixer amb 
l’alcalde davant els periodistes, 
i va ser Marc Castells qui va 
donar a conèixer la reestruc-
turació del govern municipal. 
Duran ocupava el lloc 14 en 
la candidatura de les elecci-
ons municipal de 2015 de la 
llavors encara existent CiU. Es 
dona el cas, però, que l’exre-
gidor d’Hisenda Jordi Segura, 
que ocupava el lloc 13, ha de-
clinat entrar en aquesta ocasió 
a formar part del consistori, 
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per motius laborals i també 
personals, segons que ha indi-
cat Castells.

Nova regidoria 
de Barris i Civisme
Mireia Duran té 38 anys, és di-
plomada en Infermeria i màs-
ter en Infermeria Quirúrgica. 
Prendrà possessió de l’acta de 
regidora un cop la Junta Elec-
toral emeti la corresponent 
acreditació -ja s’ha comunicat 
a la Junta Electoral de Madrid- 
i, a partir d’aquí, assumirà una 
nova àrea d’acció del govern, 
anomenada regidoria de Bar-
ris i Civisme. Duran ja va as-
sistir aquesta setmana, com a 
convidada especial, a la sessió 
de Junta de Govern.
Castells explicava que “la ma-
joria de projectes més comple-
xos ja s’estan desenvolupant 
amb normalitat, ja hem com-
plert gran part del programa 
electoral. Els propers mesos 
seran molt intensos”. 
Al proper ple municipal tam-
bé es portaran a terme altres 
canvis en el cartipàs muni-

cipal derivats de la marxa de 
Chacón, afectant a les tinen-
ces d’alcaldia i a diferents àre-
es de govern. D’una banda, 
Jordi Pont passarà a ser pri-
mer tinent d’alcalde, Fermí 
Capdevila segon tinent d’al-
calde, Carme Riera tercera 
tinent d’alcalde i Patrícia 
Illa quarta tinent d’alcalde.

A més, Illa passarà a ser regi-
dora de Dinamització Econò-
mica, Ensenyament i Univer-
sitats, assumint parcel·les que 
fins ara pilotava Chacón i con-
servant-ne algunes que ja eren 
responsabilitat seva fins ara, 
com Comerç o Turisme. En 
canvi, les àrees d’Infància i Jo-
ventut passaran ara a mans de 

Carme Riera, que serà tinent 
d’alcalde d’Acció Social, Igual-
tat i Joventut. 
La remodelació del govern 
municipal s’ha fet també en 
vistes a la imminent procla-
mació de Marc Castells com 
a president de la Diputació, 
quelcom que serà efectiu 
d’aquí pocs dies. 

 Barcelona, 11 de juny de 2018.  
El proper 16 de juny les pla-
ces d’alguns municipis de 
l’Anoia, acolliran una nova 
edició de Liceu a la Fresca, 
una iniciativa del Gran Tea-
tre del Liceu per omplir d’òpe-
ra les places dels municipis 
catalans. Concretament, a la 
comarca de l’Anoia s’hi han 
adherit les poblacions de Ca-
pellades, Carme, Castellolí, 
Copons, La Llacuna, Pujalt, El 
Bruc, Els Hostalets de Piero-
la, Els Prats de Rei i Igualada. 
Enguany s’hi podrà veure una 
retransmissió en directe de 
la nova producció de Manon 
Lescaut, el primer gran èxit 
de Giacomo Puccini. Endesa, 
que ha col·laborat en la ini-
ciativa, s’ha implicat activa-
ment en aquest projecte amb 
l’objectiu de fer accessible 
la cultura a tots els públics 
tot acostant-los a un gènere 
de gran riquesa artística i 
musical com és el de l’òpera. 
Trencar barreres i posar la 
cultura en totes les seves for-

mes a l’abast de les persones 
és un dels pilars estratègics 
de la Companyia en matèria 
de col·laboracions en tot ti-
pus d’iniciatives que tenen 
lloc als territoris on treballa. 
La iniciativa, que per primer 
cop travessa fronteres inter-
nacionals, compta, també, 
amb la col·laboració de TV3, 
TVE i, enguany com a nove-
tat, amb la incorporació de 
Ràdio Televisió de Portugal, 
entre d’altres.

‘Manon Lescaut’
Una de les òperes més po-

pulars de Giacomo Puccini, 
Manon Lescaut, serà l’altra 
de les novetats del Liceu a la 
Fresca d’enguany. Aquesta 
nova coproducció del Gran 
Teatre del Liceu, el Teatro di 
San Carlo de Nàpols i el Pa-
lau de les Arts Reina Sofía de 
València arriba de la ma del 
director d’escena i escenògraf 
italià Davide Livermore, que 
ens trasllada a l’emblemàti-
ca Ellis Island, lloc d’entrada 

d’immigrants a finals del se-
gle XIX i on actualment s’ai-
xeca l’Estàtua de la Llibertat 
a Nova York. Una illa que fa 
de punt de partida per a la his-
tòria de l’ascensió i caiguda 
de la cortesana Manon i el seu 
estimat Des Grieux.  

La música, fidel als prin-
cipis del verisme, recau en la 
batuta del mestre Emmanuel 
Villaume, que dirigeix un re-
partiment de luxe encapça-
lat per la soprano Liudmyla 
Monastyrska, una de les veus 
més aclamades internacio-
nalment i que debuta en el 
paper de Manon, i el tenor 
nord-americà i habitual de 
l’escenari del Liceu Gregory 
Kunde, encarnant Des Gri-
eux. El repartiment el com-
pleten altres primeres figures 
de la lírica internacional com 
David Bižić, que debuta al Li-
ceu com a Lescaut, o Carlos 
Chausson com a Geronte, en-
tre d’altres, i juntament amb 
l’Orquestra Simfònica i el Cor 
del Gran Teatre del Liceu.

Premsa Comarcal

Uneix-te a la conversa
#liceualafresca

LICEU A LA FRESCA
MANON LESCAUT
DISSABTE, 16  JUNY 2018, A LES 22H

AMB EL SUPORT DE

LIceu a La FResca PoRta una ÒPeRa De 
PuccInI a PLaces D’aRReu De cataLunYa 

acte I
“tra voi belle”
Ària de Des Grieux

“Donna non  
vidi mai”
Ària de Des Grieux

 
acte II
“In quelle trine 
morbide”
Ària de Manon

“tu! tu! amore? tu!”
Duet Manon i Des Grieux

 
acte III
“Intermezzo”
Orquestra

“no! Pazzo son!”
Ària de Des Grieux

 
acte IV
“sola perduta,  
abbandonata”
Ària de Manon 

ÒPeRa. La quarta edició d’aquest projecte, que compta amb el suport d’Endesa, s’emmarca en les celebracions  
del 20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu  

LLIBRet
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Es confirma el que ja 
va avançar La Veu el 
febrer: Fomento vol 

ampliar l’autovia A-2 
d’Igualada a Martorell

El conseller cugatenc Damià Calvet.

Primers càrrecs de 
confiança igualadins 
en el nou Govern de la 
Generalitat

La Generalitat segueix apostant pel sistema “2+1” a la C-15, 
i de moment pintarà de vermell el mig de la carretera
JP / LA VEU 

L a Generalitat ha reac-
cionat aquesta setmana 
a la elevada sinistrali-

tat de la C-15 anunciant que 
segueix apostant pel sistema 
“2+1” com a solució. S’allu-
nya, doncs, la possibilitat de 
desdoblar la carretera. De 
moment, ja s’ha iniciat l’estu-
di informatiu, que és sempre 
el primer pas abans de fer el 
projecte executiu. El pressu-
post pujarà aproximadament 
45 milions d’euros, diners que 
no estan contemplats en el 
pressupost de la Generalitat 
d’aquest any per aquest tema. 
Per això l’alcalde Marc Cas-
tells ha anunciat que “propo-
sarem una moció al proper 
ple municipal demanant a la 
Generalitat que activi els seus 
recursos de forma que es pu-
guin destinar aquests diners 
quan abans millor”. Aquesta 
moció podria també passar 
pel Consell Comarcal i altres 
ajuntaments.
De moment, Castells avança-
va que podria ser imminent la 
col·locació de pintura verme-
lla al mig de la calçada entre 
Igualada i Vilafranca, acció 

Pocs dies després de comen-
çar a treballar el nou Govern 
de la Generalitat que encap-
çala el President Quim Tor-
ra, ja es coneix el nomena-
ment de dos igualadins que 
ocuparan càrrecs de confi-
ança dels seus respectius de-
partaments.
L’igualadí Pep Elias Gálvez, 
fins ara responsable del ser-
vei de Català del Consell Co-
marcal de l’Anoia i escriptor, 
ha estat nomenat nou Cap 
de Comunicació del depar-
tament de Cultura que en-
capçala Laura Borràs, amb 
qui té una relació d’amistat 
des de fa molts anys. 
D’altra banda, la igualadi-
na Mònica Morros Serra, 
membre de l’executival local 
d’ERC i responsable naci-
onal del Pla per la Igualtat 
d’aquest partit, ha estat no-
menada Cap de l’Oficina de 
Relacions Institucionals del 
Departament de Salut que 
encapçala Alba Vergés.

idèntica a la que s’ha fet en-
tre Igualada i Manresa i que, 
de moment, està donant bons 
resultats. Aquesta seria una 
mesura provisional mentre no  
estigui a punt l’ampliació de la 
carretera.

Prioritat per 
a la Generalitat
El nou conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, 
ha afirmat aquest dimarts en 
una entrevista a l’ACN que 
una de les prioritats del nou 
Govern serà el projecte de 
construir un tercer carril a la 
C-15 (el sistema 2+1), entre 
Vilafranca del Penedès i Igua-
lada, i també a la C-16 (entre 
Berga i Bagà).
Sense una data concreta, el 
conseller ha assegurat que es 
farà com més aviat millor i 
que es necessita “una xarxa 
viària que no tan sols sigui se-

gura, sinó que també sigui efi-
cient i doni servei a l’economia 
del país”.
Recordem que el sistema 2+1 

es tracta de la instal·lació d’un 
tercer carril reversible que po-
dria anar canviant de sentit de 
circulació en funció de les ne-
cessitats del trànsit. 

RAC1 es fa ressò d’una notí-
cia avançada per La Veu 
Aquesta setmana, “El món 
a RAC1” ha explicat que el 
Ministeri de Foment vol con-
vertir la carretera A-2 en una 
autopista de fins a 10 carrils en 
un tram de 35 km., el que va 
d’Igualada a Martorell. Aques-
ta notícia va ser avançada per 
La Veu el passat mes de febrer, 
en portada.

El projecte, que ja està enlles-
tit, contempla que en alguns 
punts passarà de tenir dos car-
rils a tenir-ne tres i dos més 
per les entrades i sortides de 
l’autovia. Des del ministeri 
esperen presentar el projecte 
abans d’acabar l’estiu perquè 
les obres comencin el 2020 i 
així puguin estar enllestides el 
2023. 
El projecte, que sens dubte 
serà multimilionari, contem-
pla també un canvi de traçat 
des d’igualada fins a Castellolí, 
i un trèvol de connexió amb 
l’Eix Diagonal. L’alcalde Cas-
tells ha reiterat que “aquesta 
és una excel·lent notícia per a 
Igualada i comarca, és una rei-
vindicació històrica, i demano 
que es respecti la voluntat dels 
ajuntaments afectats”. A Coll-
bató, sobretot, serà necessària 
l’expropiació de molts habitat-
ges que són a tocar de l’auto-
via. 
D’altra banda, la Generalitat 
va anunciar que ha activat 
també els seus recursos per a 
fer possible el carril ràpid Bus 
Vao a l’entrada de Barcelona, 
la qual cosa reduirà el temps 
de trajecte en autobús d’Igua-
lada a la capital catalana. 

La Veu ja va avançar el febrer 
l’ambiciós projecte de Fomento.

Els impulsors de l’Estelada Humana proposen fer 
el 15 de juliol el Llaç Groc humà més gran del món
REDACCIÓ / LA VEU 

C inc anys després, els 
impulsors de l’Estela-
da Humana s’han pro-

posat fer realitat un altre rep-
te: un gran llaç groc a la plaça 
de l’Ajuntament. Serà el 15 de 
juliol, diumenge, al matí, i cal-
dran 2.000 persones per a fer-
ho possible. Les inscripcions, 
a un preu de 12€, ja es poden 
fer -fins el 27 de juny- a Revol-
tats.cat, i a la llibreria Cal Ra-
bell, i a l’Ateneu, del 18 al 22 
de juny, de 7 a 9 del vespre. La 
meitat dels ingressos es desti-
naran a l’Associació Catalana 
pels Drets Civils, entitat crea-
da per les famílies dels presos i 
exiliats polítics.
Un dels promotors de l’acte, 
Toni Palmès, explicava dime-
cres durant la presentació de 
la iniciativa que “volem donar 
visibilitat i fer sentir el nostre 
clam contra l’actitud antide-
mocràtica i repressiva de l’es-
tat espanyol i la defensa dels 
nostres drets i llibertats. Vo-

lem fer arribar als nostres pre-
sos i exiliats i als seus familiars 
que estem al seu costat i que 
els volem a casa”. 
Amb el lema “Revoltats”, els 
impulsors d’aquesta iniciativa 
reivindiquen “l’esperit de la 
mobilització social de l’1-O”.
A més de la presència de les 
famílies dels presos, s’aniran 
avançant més detalls i sorpre-

ses en els propers dies. També 
s’editarà un vídeo que els im-
pulsors de la iniciativa prete-
nen “que sigui tan viral com el 
de l’Estelada Humana i arribi 
arreu del món”.
A l’Estelada Humana hi van 
participar més de 150 volun-
taris, i tornaran a tenir un 
paper clau per al bon desen-
volupament de la jornada. Per 

aquest motiu, l’organització fa 
una crida a totes les persones 
interessades a ser voluntaris 
del “Revoltats” que es posin en 
contacte amb ells a través del 
correu voluntariat@revoltats.
cat
El preu de la inscripció inclou 
un pack amb 2 samarretes i 2 
gorres amb els colors del dis-
seny del gran llaç groc. 

Presentació de la iniciativa, aquesta setmana .



Carolina Telechea, al Congrés, dimarts d’aquesta setmana.

Denúncia als Mossos per una 
agressió racista a una noia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme 
(UCFR) a l’Anoia ha 

denunciat una agressió de cai-
re racista que es va produir el 
passat diumenge a la tarda, al 
Passeig Verdaguer, just davant 
l’edifici dels  Jutjats.
Segons la UCFR “una noia de 
24 anys passejava tranquil·la-
ment tot parlant per telèfon 
quan un individu, amb un 
pal, la va començar a agre-
dir. Si no hagués estat per 
un transeünt que passava 
per allà que ho va impedir, 
la noia hauria rebut encara 
més cops”.
La noia, després de sentir un 
cop fort, que venia d’un cot-
xe que havia anat a tocar les 
pilones que hi ha davant els 
jutjats d’Igualada, es va girar 
i es va trobar que un individu 
anava per ella amb un bas-
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tó insultant-la i colpejant-la 
a l’espatlla, al maluc... i do-
nant-li un cop de puny a la 
panxa. 
La noia va ser traslladada a 
l’Hospital amb ambulància 
i, un cop atesa, se li van di-
agnosticar varies contusions 
i en va sortir amb collarí. 
L’home que va intentar frenar 
l’agressor també va ser atès a 
l’Hospital i en va sortir amb 
el braç en cabestrell. 
Des de la Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme denuncien 
aquesta agressió “amb tota la 
contundència que es mereix, 
i mostrem tot el costat i con-
fort a les persones afectades i 
les seves famílies, tot exigint 
que el seu responsable pagui 
pel què ha fet i no s’escapolei-
xi de la justícia”. 
Recordem que “volem anar 
tranquil·les pel carrer. No vo-
lem elements perillosos que 
campin com si res amenaçant 

la seguretat de les persones 
que només volem viure i con-
viure en pau, sigui quin sigui 
el nostre aspecte divers cultu-
ralment, on les dones –parti-
cularment- no siguem objec-
tiu de violència”.
Dimarts es van presentar da-
vant els Mossos dues denún-
cies per aquests fets. Hi ha 
testimonis de persones pre-
sents, imatges i vídeo dels fets 
que ho corroboren.
Segons la UCFR  “la noia va 
percebre clarament que ella 
va ser agredida perquè és es-
trangera”.
Per aquest dissabte, a les sis de 
la tarda, es convoca una con-
centració de suport a les per-
sones afectades “tot exigint 
que es faci justícia, que no 
hi hagi impunitat per aquest 
tipus d’individus i compor-
taments, i perquè no volem 
deixar que passi cap agressió 
sense resposta”.
 

Carolina Telechea (ERC) pren 
possessió de la seva acta al Congrés
REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina Carolina 
Telechea, regidora per 
Esquerra Republica-

na a l’Ajuntament d’Iguala-
da, ha pres possessió dimarts 
d’aquesta setmana com a di-
putada al Congrés dels Dipu-
tats aquest dimarts a Madrid. 
Telechea ho ha fet de manera 
reivindicativa: “per la llibertat 
de les preses i exiliades, per la 
República Catalana i per im-
peratiu legal”.
D’aquesta manera, es conver-
teix en la primera dona igua-
ladina que ocupa aquest càr-
rec, i el primer igualadí que ho 

fa de forma democràtica en 
104 anys d’història. Telechea, 
que serà almenys tres dies a 

Madrid cada setmana, com-
paginarà el nou càrrec amb el 
de regidora a l’oposició.

Demà, assemblea oberta del CDR 
Igualada-Conca a la plaça Pius XII
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Comitè de Defensa de 
la República d’Iguala-
da-Conca d’Òdena ha 

convocat per demà dissabte 16 
de juny a les 12h a la Plaça Pius 
XII d’Igualada una assemblea 
oberta, sota l’eslògan “Igualada 
participa”.
La trobada té l’objectiu “d’ava-
luar la situació actual, quin 
camí hauríem de seguir com 

a país i com a ciutat, i recollir 
propostes. És per aquest motiu 
que es dividirà en tres blocs, 
en què tots els assistents po-
dran intervenir: ‘actualitat i 
estratègia’, ‘accions i activitats’ 

i ‘torn obert’”. 
En acabat es farà un vermut 
popular amb actuació musical. 
L’Anoia està distribuïda en tres 
grans CDR’s d’àmbit territorial, 
a Igualada i la Conca, el sud de 
la comarca, i l’Alta Anoia. A 
més, alguns municipis tenen 
petits grups organitzats a ni-
vell local, que  funcionen com 
a CDR, coordinats amb alguns 
dels tres abans esmentats.
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Els representants de la 
gent gran -el 23% de la 
població de l’Anoia-va 
parlar també de possi-
bles sortides culturals, 
i el desenvolupament 

de futures normatives, 
encara inexistents per a 

aquest col·lectiu

El maltractament a la gent gran és un problema de la societat actual, i cal prendre mesures.

L’Anoia organitza per avui activitats en el Dia Mundial de la 
presa de consciència contra el maltractament als avis

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia, juntament 
amb l’Institut Català de 

la Salut, el Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada i la Fundació 
Sanitària Sant Josep i, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada, del Casal del Passeig, i 
La Veu de l’Anoia, organitzen 
avui divendres accions de sen-
sibilització en el “Dia Mundi-
al de la presa de consciència 
contra els maltractaments a 
les persones grans”. Seran matí 
i tarda al Casal Cívic del pas-
seig Verdaguer.
Per visibilitzar el fenomen dels 
maltractaments a les persones 
grans cal prendre consciència 
de què són els maltractaments 
i com es duen a terme. Tan-
mateix, només des del conei-
xement es podrà combatre 
aquest fenomen del qual ja 
cada vegada més s’evidencia la 
seva incidència en la població.
A fi de promoure accions 
de sensibilització, les en-
titats organitzadores han 
dissenyat accions obertes 

per a tota la població. 
Al matí, de 10 a 13 hores, hi 
haurà taules informatives on 
professionals i persones grans 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia repartiran uns pros-
pectes informatius, sobre els 
tipus de maltractament exis-
tents i amb  consells de com 
prevenir-los. 
Aquestes taules informatives 
s’ubicaran, principalment a 
Igualada: al Consell Comar-
cal de l’Anoia,al CAP Igualada 
Urbà, al CAP Nord, al Hospi-
tal d’Igualada i al Centre Cívic 
Centre. En els diferents muni-
cipis de la comarca  hi haurà 
punts informatius com són 
a Serveis Socials Bàsics dels 
Ajuntaments de la comarca  i 
Ambulatoris.
En aquestes taules informati-
ves es facilitarà un petit detall 
manual realitzat per a perso-
nes grans dels centres residen-
cials, centres diürns i entitats 
de persones grans de l’Anoia, 
les quals també s’han adherit 
a aquesta iniciativa per reivin-
dicar el dret de les persones 
grans a viure dignament.

Per acabar la jornada, a les 6 
de la tarda, al Casal del Passeig 
d’Igualada hi haurà la xerrada:
“Això és maltractament?” a 
càrrec de Glòria Fité, psico-
geriatra de l’Equip d’Atenció 
a la Vellesa de l’Anoia, i Maria 
Argilés, de Mossos d’Esqua-
dra. 
En acabar la xerrada el grup 
Coral Cors Units de l’Associ-

ació de gent gran d’Igualada 
oferirà un petit concert.
L’Anoia està considerada co-
marca pionera en l’abordatge 
del maltractament a la perso-
na gran, promovent des del 
2009 diferents accions adreça-
des a la protecció de les perso-
nes grans del territori. 
Aquesta serà la primera vega-
da que es commemora aquest 

dia entre tota la comunitat. 
Ha estat per la inquietud dels 
professionals que enguany se 
celebri, reivindicant la sensi-
bilització de la població sobre 
els maltractaments a les per-
sones grans. 
Tots els actes són oberts i s’es-
pera la participació de tothom 
qui ho desitgi. Més informació 
a la Contraportada.

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia trasllada al Consell 
Comarcal la necessitat d’una millor xarxa de transport

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de la Gent 
Gran del Consell Co-
marcal de l’Anoia es 

va reunir el passat dimarts 29 
de maig al Campus Motor de 
Castellolí amb representants 
polítics del Consell Comar-
cal de l’Anoia. L’objectiu de la 
trobada era intercanviar in-
formació i veure les sinergies 
que es poden generar a fi de 
poder pensar i construir línies 
de treball conjuntes.
Així, es va parlar sobre quines 
activitats i serveis a les perso-
nes grans dels municipis es fan 
o es tenen previst fer, es va in-
cidir especialment en l’acces-
sibilitat de totes les persones, 
ja sigui en l’àmbit privat com 
públic, també es va confirmar 
la necessitat d’una xarxa de 
transport per què les perso-
nes de qualsevol edat puguin 
acudir als diferents serveis del 
territori.  
D’altra banda, es va explicar 
el pressupost de la Unitat de 
Vellesa, Discapacitat i Salut 

Mental del Consell Comarcal 
i es va obrir l’oportunitat de 
poder plantejar una interac-
ció amb el Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia de cara els 
pressupostos pel 2019. 
També es va parlar de turisme 
i el seu impacte social i econò-
mic que suposa per a la comar-
ca de l’Anoia i de l’oportunitat 
de realitzar sortides culturals 
aprofitant que al Consell Co-
marcal hi ha el Departament 
de Promoció Econòmica.
Per la seva banda, els repre-
sentants polítics van veure 
positiu poder asseure’s amb 
els diferents territoris de la 

comarca per veure quines po-
lítiques d’envelliment estan 
duent a terme. Es va plantejar 
poder aprofitar una reunió 
d’Alcaldes per poder traspas-
sar aquesta conscienciació i 
construir conjuntament no-
ves propostes. En aquest sen-
tit, es va reflexionar entorn 
les diferències que hi ha en 
el desenvolupament de nor-
matives que emparen infàn-

cia i adolescència, i gènere i 
que són encara inexistents en 
l’àmbit de la gent gran. Tot i 
que les persones grans for-
men vora el 23% de la pobla-
ció general, les polítiques en 
l’àmbit de la vellesa encara 
són poc reconegudes i desen-
volupades. 
Carla Casas, secretària del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia, va explicar que a 

principis d’octubre es presen-
tarà un Informe elaborat pel 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia, Consell de la Gent 
Gran de l’Alt Penedès i el 
Consell Consultiu del Garraf 
on es dibuixa les similituds 
dels territoris i també queda 
palesa les diferències, des-
marcant l’Anoia com a un ter-
ritori on es realitzen nombro-
ses accions entorn la vellesa. 

Imatge de la trobada, al Campus Motor Anoia.



El nomenament del 
Delegat Territorial del 
Govern al Penedès -que 

serà del PDeCAT- és 
cosa de dies: sona molt 

Maria Senserrich

La Plataforma Pro Vegueria Penedès vol que la 
Delegació del Govern tingui presència a les quatre comarques
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Plataforma Pro Ve-
gueria Penedès (PVP) 
ha demanat aquesta 

setmana en una roda de prem-
sa que la futura Delegació del 
Govern de la Generalitat en el 
territori tingui presència a les 
quatre capitals de l’Alt i Baix 
Penedès, Anoia i Garraf. Just la 
setmana passada -el 7 de juny- 
es va crear oficialment la Dele-
gació Territorial del Penedès, 
que se suma a les ja existents 
de l’Alt Pirineu i Aran, Barcelo-
na, Catalunya Central, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de 
l’Ebre.
Feta ja aquesta creació formal, 
el nomenament dels nous dele-
gats territorials del Govern és 
qüestió de dies. Se sap que el 
que correspondrà al Penedès 
serà del PDeCAT i sona amb 
força el nom de la igualadina 
Maria Senserrich, actual porta-
veu nacional del partit. Al ma-
teix temps, caldria concretar 
quina seu tindrà la delegació, 
la qual cosa “de facto” suposarà 
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la capital de la Vegueria Pene-
dès. En els altres territoris, les 
capitals són Barcelona, Girona, 
Tremp, Manresa, Tortosa, Llei-
da i Tarragona. Per a la PVP “la 
presència territorial de l’Admi-
nistració de la Generalitat ha 
de respondre a la realitat terri-
torial del país i a la proximitat 
als ciutadans, que són els re-
ceptors dels serveis públics, per 
tal de garantir una gestió coor-
dinada i eficaç dels assumptes 
que les afecten i que són com-
petència de la Generalitat”. Des 
de la Plataforma consideren 
que ha arribat el moment de 
que el Penedès es desplegui “de 
manera urgent”.

Territori plurinodal
Els impulsors socials de la Ve-

gueria Penedès recorden que 
aquest és un territori “plurino-
dal”, és a dir, “una regió sense 
centre nodal únic, on cada un 
dels 4 nodes principals les ca-
pitals comarcals tenen una po-
sició igual dins la xarxa. Són 
les millors condicions per tro-
bar el bé comú, element bàsic 
en l’estructura d’una societat 
justa”. Des de la PVP afirmen 
també estar oberts a un pos-
sible creixement futur cap a 
territoris veïns, com la rodalia 
de Martorell des del Penedès 
Montserratí, i cap a ponent, la 
Baixa Segarra, amb Santa Co-

loma de Queralt, o el Camp de 
Tarragona amb Querol, tots 
aquests territoris precisament 
fronterers amb l’Anoia.

Petició de consens
La Delegació Territorial del 
Govern al Penedès, tindrà la 
Secretaria de la qual hauran de 
dependre les Oficines d’Aten-
ció Ciutadana (OAC).
En la seva darrera trobada, la 
PVP va demanar que es con-
sensuï la seu de la Delegació 
“en una capital penedesenca”, 
amb la creació de quatre OAC 
a totes les capitals, així com 

consensuar la distribució a les 
quatre capitals penedesenques 
dels serveis dels Departaments 
d’Ensenyament, Salut, Terri-
tori i Sostenibilitat, Cultura, 
Empresa i Coneixement, Agri-
cultura.... 
Fonts consultades per La Veu 
han donat per gairebé segur 
que Igualada tindrà almenys 
les delegacions d’Empresa i 
Coneixement i Salut -que ja 
s’havien sol·licitat molt abans 
que ambdós departaments 
tinguessin conselleres iguala-
dines- però se n’hi podria su-
mar algun altre, com Interior.

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat

Encarrega la teva coca 
i et regalem el cavai et regalem el cava
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     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat

Us desitja una molt bona 
revetlla de Sant Joan
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Xerrada sobre la 
insulina i els 
antidiabètics orals

Trobada d’antigues alumnes del Garcia Fossas
REDACCIÓ / LA VEU 

H a costat, ja que feia 
temps que es vo-
lia fer una trobada 

d’exalumnes de l’escola Gar-
cía Fossas, però finalment 
el passat dissabte dia 9 una 
cinquantena de companyes 
es vàren reunir en un sopar al 
restaurant El Jardí.
Algunes de les assistents feia 
50 anys que no s’havien vist 
més, i els va agradar poder 
posar-se al dia.
Va ser una trobada molt emo-
tiva, de records, d’anècdotes, 
de rialles, d’abraçades i pe-
tons... tot mirant fotografies 
de la seva època a l’escola.

Continuen les xerrades a la 
delegació de l’Anoia de l’As-
sociació de Diabètics. La 
propera anirà centrada en el 
tractament de la diabetis “Què 
sabem de la insulina i dels an-
tidiabètics orals?”. Serà impar-
tida per l’Esther Maldonado el 
pròxim dijous 21 de juny a les 
19h al Centre Cívic Centre C/
Trinitat, 12. Cal confirmar as-
sistència a través del correu de 
l’Adc. adcanoia@adc.cat.

L’ICS i l’Hospital 
recorden que la majoria 
d’Urgències es poden 
resoldre als Centres 
d’Atenció Primària

La majoria de les urgències 
que es produeixen a la 
comarca poden ser resoltes 
pels professionals dels equips 
d’atenció primària, que 
disposen dels equipaments 
i dels coneixements adients. 
A l’Anoia, primària i hospital 
treballen per conscienciar la 
ciutadania que les urgències de 
poca gravetat s’han d’atendre 
als CAP o Consultoris .
A l’Anoia, l’atenció primària i 
l’hospital treballen conjunta-
ment amb l’objectiu comú d’in-
formar i conscienciar a la po-
blació per a un ús més adequat 
dels serveis sanitaris. En aquest 
sentit davant d’una petició 
d’atenció (en horari d’obertura 
dels CAP) que si bé és perce-
buda com urgent pel ciutadà, 
un cop valorada pel professi-
onal, és identificada com d’un 
baix nivell de gravetat; el lloc 
on hauria de ser atesa de ma-
nera preferent seria al Centre 
d’Atenció Primària que té de 
referència.     
Les demandes d’atenció urgent 
que consulten a un servei d’ur-
gències hospitalari i que són 
valorades com d’un baix nivell 
de gravetat, s’informa al paci-
ent i se li ofereix la possibilitat 
de ser adreçat al CAP que té de 
referència, on serà atès en el 
menor temps possible pel seu 
equip d’atenció primària.
Així es ve fent des del mes 
d’abril de 2017 als usuaris dels 
CAP de la ciutat d’Igualada, 
tant el CAP Igualada Nord 
com el CAP Igualada Urbà. En 
aquest punt cal recordar que el 
CAP  Igualada Urbà disposa de 
servei de Radiodiagnòstic diari  
de 8 a 20 hores.  En el decurs 
de les properes setmanes, s’hi 
afegiran els usuaris del CAP 
Vilanova del Camí. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ntre els dies 25 de juny 
i 20 de juliol, l’Ajunta-
ment d’Igualada obre 

el termini de sol·licitud de 
diferents ajuts i premis d’excel-
lència creats per a reconèixer 
el mèrit i el talent dels estudi-
ants i esportistes més desta-
cats de la ciutat. 
Enguany, com a novetat, s’in-
corporen precisament els pre-
mis d’excel·lència esportiva, 
orientats als esportistes indi-
viduals que hagin assolit èxits 
destacats. El detall de totes les 
categories i el procediment a 
seguir es pot consultar al web 
tramits.igualada.cat.

Ajuts a Estudiants
Pel que fa als ajuts i premis 
destinats als estudiants, es pot 
optar a dues categories.
D’una banda, es pot optar 
a rebre una Beca de Grau o 
Postgrau Universitari i, per a 
aconseguir-la, cal haver estat 

Oberta la convocatòria de beques per 
a estudiants universitaris residents a Igualada

cursant aquests estudis du-
rant el curs 2017/2018 i estar 
empadronat a la ciutat com a 
mínim des de fa sis mesos. Si 
s’han aprovat entre 30 i 59 eu-
ros, es pot obtenir una beca de 
fins a 500 euros i, si se n’han 
aprovat més de 60, se’n pot ob-
tenir una de fins a 800 euros.
De l’altra, s’atorgaran quaran-
ta Premis d’Excel·lència per 
a Estudiants, als quals hi po-
dran optar aquells que hagin 
finalitzat, amb una qualifica-
ció mínima de 8,5 punts, la 
prova de Selectivitat, estudis 
de cicles formatius de For-
mació Professional o d’Arts 
Plàstiques i Dissenys, o bé 
estudis de grau universitari. 
En aquest cas, també caldrà 
estar empadronat a Igualada 
des de fa 6 mesos de forma 
continuada i el premi serà de 
fins a 1.000 euros.

Premis a Esportistes
Finalment i en un altre ves-
sant, aquest any s’introdueixen 

els nous Premis d’Excel·lència 
per als Esportistes d’Esports 
Individuals. Per optar-hi cal 
estar federat, haver participat 
en competicions oficials de ca-
tegoria absoluta, haver obtin-
gut resultats destacats que es 
valoraran segons els nivells 
puntuables que contemplen 
les bases de la convocatòria 
i, en tots els casos, la tem-
porada que es valorarà serà 
aquella que hagi finalitzat 
completament el dia 31 de 
desembre de 2017. 

REDACCIÓ / LA VEU 

P rop de quatre-cents 
joves han fet aquesta 
setmana els exàmens 

de Selectivitat a Igualada. 
Concretament, 221 ho han fet 
a l’IES Mercader i uns altres 
183 al Campus Universitari. 
Les notes finals, necessàries 
per entrar a la Universitat, es 
coneixeran el 27 de juny.

En aquest cas, cal portar dos 
anys empadronat a Igualada i 
l’import del premi dependrà 
tant del nombre d’esportistes 
premiats finalment com dels 
resultats de cadascun d’ells.
Des de l’Ajuntament d’Iguala-
da s’impulsen aquestes línies 
d’ajuts amb la voluntat de re-
conèixer l’esforç i l’excel·lèn-
cia de tots aquells igualadins 
i igualadines que, amb el seu 
talent, constància i dedicació, 
destaquen en els seus respec-
tius àmbits.

Prop de 400 joves igualadins fan els exàmens 
de Selectivitat a Igualada



L’Escorxador, 
la Rambla St. Isidre i 

l’Ateneu seran escenari 
de les revetlles

Tots els col.lectius que organitzaran la revetlla de Sant Joan a Igualada, amb els regidors i l’alcalde.

Flama del Canigó, correfocs 
i revetlles per la Nit de Sant Joan

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
presentat el progra-
ma d’actes i el cartell 

de la Revetlla de Sant Joan 
2018 a Igualada. Tal i com ha 
afirmat el regidor de Promo-
ció Cultural, Pere Camps, la 
ciutat “oferirà enguany amb 
amplíssim ventall de pro-
postes festives, culturals i 
tradicionals, per a totes les 
edats i tots els gustos, que 
permetran que tothom gau-
deixi d’aquesta festa tan ar-
relada a casa nostra”.
Hi participaran, amb dife-
rents iniciatives, el departa-
ment municipal de Promoció 
Cultural, l’Associació Flama 
del Canigó, el Casal Popular 
d’Igualada El Foment, l’Ate-
neu Igualadí i l’Associació de 
Gent Gran, amb la col·labo-
ració també de diverses enti-
tats esportives i culturals i de 
les colles de diables. El dis-
seny del cartell d’enguany és 
obra de la dissenyadora Laia 
Claramunt.

Arribada de la Flama 
del Canigó i correfocs
Fidel a la tradició, el dissab-
te, 23 de juny, al voltant de 
les 20h, arribarà a la Plaça de 
l’Ajuntament la Flama del Ca-
nigó, portada novament en 
relleus per desenes d’atletes 
i escolars des de la Catalu-
nya Nord fins a la capital de 
l’Anoia. En un escenari ins-
tal·lat davant el consistori es 
farà l’encesa del peveter, es 
donarà lectura al manifest 
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de la diada i les entitats i els 
representants dels municipis 
encendran les torxes i s’endu-
ran arreu de la comarca el foc 
de Sant Joan per encendre les 
seves fogueres. Els corredors 
del Club Atlètic Igualada, a 
més, tornaran a pujar nova-
ment la flama que permetrà 
encendre la foguera davant la 
Basílica de Montserrat.
A continuació, se celebraran 
dos correfocs. El Correfoc 
Petit, a les 21h i organitzat 
pels Petits Mal Llamp i els 
Petits Diables d’Igualada, i 
el Correfoc Gran, a les 22h i 
amb la participació dels Dia-
bles d’Igualada, Pixapòlvora i 
Mal Llamp d’Igualada. El re-
corregut passarà per Pl. Sant 
Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant 
Sebastià, Pl. Creu, c/ Nou, 
Pl. del Pilar, c/ del Born i Pl. 
Ajuntament.

Tres revetlles
Els representants de l’Ateneu 
Igualadí, el Casal Popular 
d’Igualada El Foment i l’Asso-
ciació de Gent Gran d’Igua-
lada han exposat avui les tres 
revetlles que proposen aquest 
2018.
L’Ateneu Igualadí, en col·labo-
ració amb el Cafè de l’Ateneu i 
L’Acústic, proposa una revetlla 
per viure en família (veure pà-
gina següent).
Mentrestant, l’antic Escorxa-

dor acollirà, per tercer any 
consecutiu, la Revetlla Tradi-
cional, coordinada per l’As-
sociació de Gent Gran de la 
ciutat. A les 20:30h s’hi oferirà 
un sopar, que tindrà l’ambi-
entació típica d’aquesta ce-
lebració i, posteriorment, hi 
actuarà l’orquestra Rosaleda. 
Els tiquets es poden adquirir 
prèviament al local de l’as-
sociació, al Casal del Passeig 
Verdaguer. Si es vol assistir al 
sopar i el ball posterior, amb 
copa de cava i coca inclosa, 
el preu és de 28 euros. Si no-
més es vol participar en el ball, 
amb cava i coca, el preu és de 8 
euros anticipada i 10 euros la 
mateixa nit.
La Rambla Sant Isidre serà, 
finalment, l’escenari de la 
revetlla més jove, una inici-
ativa gratuïta i organitzada 
pel Casal Popular d’Igualada 
El Foment. A les 21h, tornen 
els Foguerons de Sant Joan: 
aquells que desitgin sopar 
a la fresca i al centre de la 
ciutat, podran preparar el 
seu menjar a les brases que 
s’hauran encès amb el foc 
del Canigó. Hi haurà servei 
de barbacoa, taules i cadires 
a disposició de tothom que 
ho desitgi. I, a les 23:30h, a 
la mateixa Rambla, serà el 
moment del concert, amb el 
mestissatge llatinocatalà de 
La Mulata i, tot seguit, una 
sessió de punxa-discs a càr-
rec de PD EFa. En aquest cas, 
es pot consultar més infor-
mació a la pàgina de Facebo-
ok d’El Foment.

Continua a la pàgina següent

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

6 de juliol.

als 2 primers 
que ens portin 

personalment la 
pàgina on es 

troba...

REGALEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h
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Les quatre autores 
del projecte s’han 

estat formant 
a l’Anoia

L’Ateneu ha recuperat convertir-se en el referent popular de la revetlla de St. Joan a Igualada.

Residents a CAP’s 
proposen crear un 
programa per millorar 
la qualitat de vida 
durant la menopausa

L’Ateneu Igualadí acollirà una de les revetlles de 
Sant Joan amb sopar i festa fins a la matinada
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de repren-
dre l’any passat la 
tradició de les nits 

de Sant Joan, l’Ateneu Igua-
ladí celebrarà el dissabte 23 
de juny una revetlla popular 
i familiar organitzada per 
l’entitat, el Cafè de l’Ateneu i 
l’Acústic.
La pista de l’Ateneu es tornarà 
a vestir amb llums de revetlla 
per ser l’escenari del sopar i 
festa que està previst duri fins 
a les 4 de la matinada. 
El Cafè de l’Ateneu oferirà un 
menú especial-revetlla i la 
festa estarà amenitzada pels 
DJ’s de l’Acústic amb música 
dels 70, 80, 90 i actual. Tam-
bé s’ha pensat en un espai, el 
Jardí prohibit, per als més pe-
tits per gaudir de la festa amb 
jocs i activitats preparades 
per animadors.
A les 8 del vespre s’obriran les 

La implantació a l’atenció pri-
mària d’un programa d’educa-
ció per a la salut i la sexualitat 
en el climateri ha estat un dels 
projectes que els residents que 
acaben la seva formació a la 
institució han presentat en la 
darrera Jornada de Recerca i 
Docència de l’ICS Catalunya 
Central. 
Les quatre autores del projec-
te, que han estat formant-se 
a l’Anoia, proposen establir 
sessions grupals i tallers per 
a dones d’entre 45 i 55 anys 
amb l’objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida durant 
la menopausa i el climateri, 
donar-los recursos i eines per 
adaptar-se als canvis físics 
i psíquics, i millorar la seva 
vida sexual.

El programa que proposen 
s’emmarcaria en els serveis 
que ja donen actualment les 
unitats d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva (ASSIR) a 
l’atenció primària a Catalunya, 
per tal d’oferir més suport a les 
dones en una etapa en què, 
per norma general, els em-
pitjora la qualitat de vida, els 
falta informació, canvien certs 
aspectes de la sexualitat i po-
den patir una disminució de 
l’autoestima.
L’estudi proposa crear grups 
per fer cinc sessions de dues 
hores, amb una freqüència 
setmanal, per tractar (amb 
l’acompanyament d’una lleva-
dora) temes com ara:
- El coneixement sobre meno-
pausa i climateri: canvis físics i 
psicològics.
- L’autoestima: estratègies per 
incrementar l’autoestima i dis-
minuir l’angoixa i l’estrès.
- Els hàbits saludables: hàbits, 
postures i exercici físic.
- Les relacions interpersonals: 
identificar canvis en la sexu-
alitat, relaxació, relacions de 
qualitat amb la parella…
- Recomanacions per a una 
sexualitat satisfactòria i salu-
dable.
El projecte també preveu in-
corporar al programa pràcti-
ques i tallers, com ara sessions
de ioga, consciència plena 
(mindfulness) o risoteràpia.

portes per començar a sopar 
a dos quarts de nou.
Hi haurà un menú per a 
adults a 20 € (2 plats, aigua, 
vi, tall de coca, cava i cafè), i 
un menú infantil a 15 € (plat 
combinat + gelat). Els tiquets 

per al menú s’han de comprar 
al Cafè de l’Ateneu abans del 
dia 22 de juny.  
Per a més informació: Cafè de 
l’Ateneu / Tel. 93 803 00 78
Al voltant de les 11 de la nit  
començarà la festa i tothom 

qui vulgui podrà accedir 
comprant una entrada de 10 
€ (8 € anticipada) amb dret a 
consumició.
Des de l’Ateneu avisen que 
dins del recinte estarà prohi-
bit tirar petards. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte dia 16 
de juny se celebrarà, 
un any més, la Festa 

del Barri de Les Flors d’Igua-
lada. A la plaça del carrer de 
Les Gardènies, tindrem un 
dia sencer ple d’activitats, per 
a totes les edats, que comen-
çarà a les 10 del matí, amb 
el 2on Torneig de partides 
ràpides d’escacs, organitzat 
pel Club d’Escacs d’Igualada. 
En aquest horari, també es 
faran tallers de manualitats 
per als nens i nenes. A con-
tinuació, a partir de les 12:30 
h, el grup de grallers Aula de 
Sons, oferirà un concert-ver-
mut, amenitzat amb música 
tradicional i popular. 
Les activitats de la tarda co-
mençaran a les 17:30 h, amb 

El Barri de les Flors celebra aquest 
cap de setmana les seves festes

el berenar de xocolata fresca 
i coca per a la quitxalla i l’ac-
tivitat d’aprendre a cuinar en 
anglès “Let’s cook”, per a nens 
i nenes d’infantil i primària. 

Sopar Popular al barri de les Flors, en una de les festes passades.

L’espai pels jove comptarà, a 
les 19:30 h, amb una Master-
class de Hip Hop, a càrrec de 
l’Aula de Dansa, dirigida a 
joves d’entre 12 i 20 anys. Per 
acabar la festa, a partir de les 
21:30 h, es portarà a terme 
el tradicional sopar popular, 
amb aperitiu, fideuà, postres 
i begudes, per 8 euros. 

Màgia amb Tu Mago i ball 
amb els Som-hi Band
Els tiquets pel es poden com-
prar a la Ferreteria Sefrei, al 
carrer de les Gardènies, 8, 
fins el dia 15. El sopar esta-
rà amenitzat per l’espectacle 
de màgia de “Tu Mago”, hu-

mor i màgia units per fer-nos 
gaudir a tothom. I finalment, 
dues hores de ball a la pla-
ça, de les 23:30 a les 1:30 h., 
amb el magnífic trio igualadí 
“Som-hi Band”. 
Des de l’Associació de Veïns 
del Barri de Les Flors d’Igua-
lada es fa “un agraïment es-
pecial als 54 comerços i ser-
veis de proximitat del barri 
que han patrocinat i fet pos-
sible la festa del 2018”, un 
destacable compromís amb 
el seu entorn més proper que 
dona continuïtat a la campa-
nya “Fent comerç, fem bar-
ri!”, iniciada fa tres anys per 
l’associació. El trio igualadí Som-hi Band.



El Sopar Groc, davant el Museu de la Pell, va 
desbordar totes les previsions. Fotos: Joan Solé.

Cinc-centes persones van complir sobradament les previsions 
d’un exitós Sopar Groc en favor dels presos i exiliats
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Sopar Groc Solidari 
organitzat a Igualada 
per Òmnium Cultu-

ral i l’Assemblea Nacional 
Catalana amb el suport del 
Casal Popular El Foment va 
despertar aquest passat di-
vendres una enorme onada 
de solidaritat amb els presos 
polítics i exiliats. 
Més de cinc-centes persones 
van assistir al pati del Museu 
de la Pell, una xifra molt per 
sobre de les previsions, i es 
van requerir més de cinquan-
ta voluntaris per fer possible 
l’elaboració i el servei d’un 
àpat d’un alt valor gastronò-
mic, basat en ingredients de 
color groc. Presentat per l’ac-
tor igualadí Arnau Vinós, l’ac-
te va comptar amb els parla-
ments de les conselleres Alba 
Vergés i Laura Borràs, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells i els 
vicepresidents de l’ANC i Òm-
nium Josep Cruanyes i Mari-
na Llansana. La intervenció 
més emotiva de la nit va ser 
la que van protagonitzar els 

  IGUALADA  | 17Divendres, 15 de juny de 2018

familiars de presos i exiliats. 
Junts dalt de l’escenari Merit-
xell Lluís, companya de Josep 
Rull, i Ferran Civit, company 
de Meritxell Serret van expli-
car com viuen les famílies dels 

presos i exiliats la injusta situ-
ació que pateixen i van donar 
les gràcies, en nom de l’As-
sociació Catalana pels Drets 
Civils (ACDC), per l’enorme 
solidaritat que reben. Dels 25 
euros del tiquet, una part molt 
important es destinarà a l’as-
sociació perquè les famílies 
afectades puguin assumir les 
despeses que els comporta te-
nir els familiars empresonats i 
exiliats tant lluny de casa.
Els menús servits durant el 
Sopar Groc –bàsic i vegà- 
van ser dissenyats i elaborats 
per quatre xefs i restauradors 
igualadins que hi havien tre-
ballat desinteressadament du-
rant setmanes: Joan Fontane-
lla del restaurant Bitok, Josep 
Hernández de Cal Pantomè-
nia, Joan Boix del restaurant 
Cord Verd i el cuiner Oriol 
Càlichs. En una aliança inè-

dita, els quatre igualadins van 
idear plats com la crema de 
blat de moro amb ou escumat 
o una hamburguesa de cigro-
net de l’Alta Anoia amb salsa 
de tomàquet sec. En nom dels
cuiners, Joan Fontanella i Ori-
ol Càlichs van explicar l’origen 
de la iniciativa i van agrair als 
nombrosos proveïdors que 
fan fer possible el sopar, ja que 

bona part dels ingredients, 
begudes i fins i tot utensilis 
utilitzats al sopar havien estat 
regalats o cedits desinteressa-
dament.
Els Músics per la Llibertat 
van donar un toc musical i 
emotiu a la vetllada, que es va 
tancar amb l’actuació musical 
de l’artista igualadina Adria-
na Muntané.

D’interès per a tots els 
VitiCUltors i afiCionats

a la Vinya
Cellers Torres està realitzant un treball de 
recerca i recuperació de varietats ancestrals 
catalanes. 
Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui 
una varietat habitual (Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, 
Sumoll, Merlot, Garnatxa,...) i sabeu on es troba 
o algun viticultor que la cultivi, us agrairem que 
ens ho comuniqueu a:

Montse Torres
Dpt. de Viticultura
Tel. 93.817.75.04

e-mail: mtorresv@torres.es



18  |  IGUALADA Divendres, 15 de juny de 2018

 S’ha decidit entomar 
i impulsar un projec-
te -anomenat Anoia 

Circular- i que contri-
bueixi tant a millorar 
la competivitat de les 
empreses del territori 
com en avançar en la 
recerca de processos 

productius respectuosos 
amb el medi

Blai Paco (UEA) i Joan Serra (MICOD). 

Els impulsors del projecte de l’EscolaNova 21 a la Conca 
d’Òdena es troben per plantejar nous reptes
REDACCIÓ / LA VEU 

E l divendres, 8 de juny, 
va tenir lloc a Igua-
lada, la setena troba-

da de la Xarxa Anoia Oest 
d’EscolaNova 21, formada 
pels centres Gabriel Caste-
llà, Escola Pia, Escolàpies, 
Mowgli i Ateneu d’Iguala-
da, l’Institut de Montbui, la 
Cérvola Blanca de Tous i el 
Castell d’Òdena. 
Durant el curs s’han dut a 
terme trobades en els dife-
rents centres que formen part 
d’aquesta xarxa, fet ha permès 
conèixer i compartir apre-
nentatges d’un gran valor. 
Els equips impulsors dels 
centres que hi han pres part 
han avançat en el procés de 
creació de la visió, el marc 
d’escola avançada, el procés 

de canvi i els principis de la 
xarxa entre d’altres. 
L’objectiu de la darrera troba-
da va ser fer una valoració del 
que s’ha après al llarg d’aquest 
curs i, alhora, plantejar-se els 
reptes de futur de cara al nou 
curs escolar. EscolaNova 21 
és un projecte que té com a 
objectiu anar cap a un model 
d’escola avançada, que sàpiga 
replantejar la seva pràctica 
educativa quotidiana per res-
pondre als desafiaments de la 
societat actual. 
El projecte impulsa un pro-
cés de treball conjunt entre 
escoles, comunitat educativa, 
administracions públiques i 
altres actors. L’acord entre la 
Diputació de Barcelona i Es-
colaNova 21 fa possible que 
el programa incorpori un nou 
model de xarxes d’innovació 

compartida distribuïdes pel 
territori. A nivell local, la 
Diputació, EscolaNova21 i 

l’Ajuntament d’Igualada tre-
ballen conjuntament per pro-
moure també aquestes xarxes 

locals, oferint metodologies i 
suport tècnic als centres edu-
catius que en formen part.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia i la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena 

(MICOD) signen un conveni 
en el marc de col·laboració per 
refermar el seu compromís per 
l’economia i el medi ambient 
de l’Anoia, factors claus per a 
l’atracció de noves inversions
Estimular el creixement eco-
nòmic i empresarial a l’Anoia, 
retenir el talent, captar noves 
empreses perquè vulguin ins-
tal·lar-s’hi i impulsar el mo-
del d’economia circular a la 
comarca, són algunes de les 
màximes premisses que han 
acordat la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA) i la Manco-
munitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena (MICOD) el 
passat dimarts, dia 29 de maig 
de 2018.

Dificultat per trobar 
personal especialitzat
La UEA ha anat treballant -i 
segueix treballant per detectar 
les necessitats i preocupacions 
dels empresaris del territo-
ri. En aquest treball de camp 
constant, l’entitat ha observat 
que hi ha un ampli consens: 
la dificultat de trobar personal 
especialitzat, és a dir, talent. 
Per aquest motiu, la patronal 
anoienca -a través de l’últim 
projecte Talent Capital Anoia- 
incideix en fer el territori més 

La Unió Empresarial i la Mancomunitat de la Conca acorden 
impulsar la economia circular i la recerca de talent

atractiu, que ajudi a la consoli-
dació de les empreses existents 
evitant que marxin i afavorint 
que noves empreses vulguin 
instal·lar-s’hi.
Tot i això, l’altra aposta és el 
medi ambient i la gestió de 
residus a l’Anoia. Donat que 
estem davant del canvi d’un 
model d’economia lineal a una 
economia circular, s’ha decidit 
entomar i impulsar un projecte 
-anomenat Anoia Circular- i 
que contribueixi tant a millorar 
la competivitat de les empreses 
del territori com en avançar en 
la recerca de processos produc-
tius respectuosos amb el medi.
Per la seva banda, la MICOD 
té per objecte i finalitat la unió 
d’esforços i disponibilitats eco-
nòmiques dels set municipis 
que la conformen, i a través de 
l’oficina de captació d’inversi-
ons empresarials, realiatza una 

promoció econòmica i promo-
ció del territori, possibilitant 
la renovació i el creixement de 
l’activitat empresarial mitjan-
çant la promoció dels polígons 
industrials, la promoció de no-
ves activitats industrials i zones 
d’activitat econòmica. 
En aquest sentit, la MICOD es 
compromet amb el territori per 
apostar per una Anoia circular 
i una comarca de talent, ja que 
l’ens considera clau el talent 
per atraure noves empreses i 
noves inversions a la comarca 
-però també consolidant les 
existents- i així posicionar a 
l’Anoia com a capital del Ta-
lent, i al mateix temps, conver-
tir el territori en una comarca 
compromesa i cada vegada 
més circular, un gran valor 
afegit que afavorirà l’atracció 
d’empreses amb els mateixos 
valors, però que també en fa-
cilitarà el creixement de les 
existents.
En el conveni, ambdues enti-
tats es comprometen amb el 
territori i la comarca- l’Anoia- 
i clarifiquen que a partir d’ara, 
seguiran un full de ruta marcat 
per l’aposta conjunta per una 
Anoia circular i una comarca 
de talent a través d’aquests dos 
projectes, Talent Capital Ano-
ia i Anoia Circular.
En aquest sentit, la UEA i la 
MICOD seguiran treballant 
conjuntament -i de forma co-
ordinada- fomentant la col·la-

boració publico privada disse-
nyant una estratègia de suport 
al sector industrial, especial-
ment orientada a l’atracció de 
noves inversions.
L’economia circular es basa en 
la idea d’assolir sistemes de 
producció i consum més efici-
ents i sostenibles, que preser-
vin els recursos dins d’un cicle 
continu i que optimitzin el seu 
valor. Afecta tots els elements 
de la cadena de producció, 
des de l’origen fins a arribar al 
consumidor.

Per explicar-ho, s’orienta cap 
al disseny dels objectes, de tal 
manera que es redueixi l’ús 
de matèria primera, que se’n 
pugui recuperar el màxim en 
acabar la vida útil de l’element 
o que part dels seus compo-
nents es puguin reutilitzar 
moltes més vegades.
La setmana passada, el centre 
tecnològic Leitat va organit-
zar la Jornada d’Innovació a 
l’Anoia precisament a l’entorn 
d’aquest tema, despertant l’in-
terès de molts empresaris.



La generació del 68 de la Divina 
Pastora es retroba després de 36 anys
REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 9 de 
juny, va tenir lloc una 
trobada d’exalumnes 

de la generació del 68 de 
l’escola Mare del Diví Pastor 
d’Igualada. De les 47 que van 
acabar els estudis bàsics, van 
reunir-se 43, i tot i que en fal-
taven algunes van poder cele-
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brar el seu 50è aniversari.
L’ocasió bé s’ho va fer valer, 
tenint en compte que van 
comptar amb la presència 
de companyes que feia molt 
temps que no veien, ja que 
actualment resideixen lluny 
d’Igualada: Londres, Extre-
madura, Aragó...
Tot plegat va passar a l’Ak 
Club, un espai ideal que els 

va oferir la privacitat i tran-
quil·litat que desitjaven per 
recordar vells temps. Van 
degustar un sopar exquisit 
amenitzat amb un espectacle 
de les 30 10 Maria Antònia, 
acompanyades pel guitarris-
ta Nitus Grados, un especta-
cle amb molt humor on no 
van poder parar de riure, ba-
llar, cantar...

Aigua és Vida organitza per avui una 
xerrada sobre models cooperatius
REDACCIÓ / LA VEU 

A igua és vida Anoia 
organitza una xerra-
da per avui divendres 

sobre el model cooperatiu de 
gestió d’Olesa de Montserrat. 
Serà a les 19h a la Cooperadora 
(carrer St. Ignasi, 22).
A cinquanta municipis de Ca-
talunya el model de gestió de 
l’aigua està en ple debat. Si fins 
ara el 83% de la població de 
Catalunya tenia gestió privada, 
diversos pobles i ciutats estan 
tendint cap a la gestió pública 
de l’aigua en el que es coneix 
com a “remunicipalització” del 
servei d’aigua. Aquest canvi de 
model de gestió privada a pú-
blica s’ha produït els darrers 
anys en una quinzena de po-
blacions de Catalunya i, amb 
el canvi de model de Terrassa, 
l’onada de remunicipalitza-
cions ha arribat per primera 
vegada a una gran ciutat. Però 
no serà l’última gran ciutat. 
Barcelona i 23 municipis de 

la seva Àrea Metropolitana es 
troben pendents d’una sen-
tència judicial que pot ser una 
oportunitat pel canvi de model 
de gestió. Aquesta tendència 
cap a la gestió directa del servei 
(que vol dir pública) també pot 
produir-se en ciutats com Sant 
Cugat del Vallès, Girona o, en 
el cas de la comarca de l’Anoia, 
a Igualada, Vilanova del Camí, 
la Pobla de Claramunt, Piera i 
Masquefa.
El model cooperatiu d’Olesa de 
Montserrat En el debat sobre 
model de gestió de l’aigua de 
Catalunya hi ha un cas, però, 
que és únic: Olesa de Mont-
serrat. Si bé és cert que el ser-
vei d’aigua és gestionat per una 
empresa privada, el format de 
l’empresa, una cooperativa, i el 
model de presa de decisions, 
assembleari, el fan un cas molt 
interessant de conèixer. 
La Comunitat Minera Olesa-
na inicia la seva activitat el dia 
8 de desembre del 1868 amb 
l’objectiu de subministrar ai-

gua potable a la Vila d’Olesa 
de Montserrat, comarca del 
Baix Llobregat. A partir de l’1 
de gener de 1993 la Comunitat 
Minera Olesana es va transfor-
mar, per voluntat dels seus so-
cis, en Cooperativa de Consu-
midors i Usuaris. La Comunitat 
Minera Olesana s’encarrega de 
la captació i subministrament 
d’aigua potable a tot el terme 
municipal d’Olesa de Mont-
serrat, d’acord amb l’adjudica-
ció de la Concessió Adminis-
trativa del Servei d’Explotació 
Integral de l’Abastament i Dis-
tribució d’Aigua.
Per conèixer el seu model de 
funcionament, d’aquí la xerra-
da d’avui, sota el títol “La Co-
operativa Minera Olesana i la 
gestió dels serveis d’aigua des 
de l’Economia Social”. Comp-
tarà amb la intervenció de Joan 
Arévalo, president de la Co-
munitat Minera Olesana i d’Ai-
gua.coop i serà presentat per 
Pau Ortínez, membre d’Aigua 
és vida Anoia.

JOSEFINA GASSÓ / LA VEU 

E l passat dia 30 de maig 
les Dones de les tardes 
dels dimecres van visi-

tar la Vall d’en Bas.
Als Hostalets d’en Bas, els espe-
rava el petit tren Tricu-Tricu, 
acompanyades pel Senyor Pitu, 
que els va explicar el recorregut 
per la Vall, voltada per serres 
del Corb, de Sant Miquel, de 

Llancers i per el Puigsacalm. 
Trobem la capçalera del riu 
Fluvià, una zona d’interès na-
tural agrícola i ramader, pas-
sem pels pobles de Joanetes, el 
Mallol, Puigpardines arribem a 
Sant  a Sant Privat d’en Bas, fem 
una passejada per l’antic poble, 
tornem als Hostalets, dinem al 
restaurant, i amb una forta plu-
ja tornem, però amb un bon 
record de la sortida.

Sortida de les Dones de 
les Tardes dels Dimecres

Enca�ega la teva coca
per a la revet�a de Sant Joan



EL TINT DE DONALD TRUMP I LA GRAN DEPRESSIÓ

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Me lo acaban de pasar: ahora mismo: un café solo en la terraza 
de un bar de BCN: 2,80 €, lo que equivale a 465 Ptas. Desde el 1 
de Enero del 2001 hasta hoy ni en broma los salarios medios han 
evolucionado en esa proporción.

XAVIER MORALES 
Economista @xm300

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

XAVIER MORALES

Recomençar sense renunciar al camí fet... i, necessàriament, recomençar 
també aprenent dels errors i amb la necessitat de fer una anàlisi rigorosa 
i honesta de les nostres capacitats i febleses, així com del nostre entorn.

El lliure comerç i la 
globalització han provocat 

desequilibris arreu 
Una de les millors maneres d’actuar, 
sense cap dubte, és el benchmarking.  

Em té meravellat la brillantor i perfecte crepat de la cabellera d’en Donald 
Trump. Hom sosté que l’abús dels tints Xus 4 Men és el causant del to ata-
ronjat dels seu cabells i que també explicaria la volatilitat i el biaix de les 
seves decisions. El president es desdiu per Twitter d’acords amb el G7 que 
minuts abans ell mateix havia signat, trenca els compromisos mediambien-

tals de mínims de Kyoto, dinamita l’acord internacional amb l’Iran o engega una guerra 
comercial amb Europa perquè Amèrica és el primer, America First. 
Darrerament Donald Trump ha amenaçat de desmantellar el NAFTA, l’acord de lliure 
comerç amb els seus veïns Mèxic i Canadà, i ha endegat una escalada d’amenaces a la 
Unió Europea i Austràlia en forma d’aranzels a la importació d’acer, alumini i d’altres 
bens de consum. Aquestes mesures voldrien protegir la indústria dels USA i els seus tre-
balladors – America First- de les “injustes condicions” del comerç amb la resta de països.
El lliure comerç i la globalització han provocat desequilibris arreu, deslocalitzacions i 
problemes de distribució de renda que cal afrontar però també és ben cert que el camí 
contrari té funestos precedents. En aquest sentit el passat 3 de maig 1000 economistes 
d’universitats americanes van remetre carta oberta a Donald Trump i el Congrés adver-
tint-los dels perills d’una escalada aranzelària.
La carta reprodueix el contingut de la missiva que el 1930 el mateix nombre d’economis-

Tornen les amenaces de bombolla financera. La pujada de ti-
pus d’interès als Estats Units augmenta el risc de crisi global. 
Convé extremar la prudència, evitant l’excés de deutes.

BENCHMARKING  VS  PLAGI

tes van fer arribar al llavors president Hoover que, pressionat per la crisi del sector agrí-
cola, va imposar una massiva pujada d’aranzels a mes de 20 mil productes d’importació. 
Aquestes mesures van ser el detonant de la Gran Depressió.
Esperem que l’abús dels tints no provoqui una nova crisi a les economies occidentals i a 
la indústria i treballadors americans.  

 

FLORENCI RAURICH 
Responsable de l’àrea comercial i de màrqueting de La Veu

Sovint veiem que en el funcionament de les empreses, ja siguin petites, mitjanes 
o grans corporacions, per tal de seguir innovant, créixer i millorar el seu pro-
ducte, s’utilitzen tota mena de pràctiques, tant internament com externament.
Avui de la interna no en parlarem, doncs és un capítol llarg del que es pot ar-
ribar a fer entre treballadors de la mateixa empresa per tal de ser millor i pujar 

encara que sigui a cops de colzes amb els seus companys.
Avui parlem de la utilització de mètodes externs per tal d’oferir un producte millor que 
la competència. Hi ha moltes maneres de fer-ho: amb talent, amb visió, amb un departa-
ment on constantment hi hagi un brainstorming.
Una de les millors maneres d’actuar, sense cap dubte és el benchmarking.
“El benchmarking és un procés sistemàtic i continu per avaluar els productes, serveis 
i processos de treball de les organitzacions reconegudes com les millors pràctiques, 
aquells competidors més durs”.
En resum, el benchamarking consisteix a agafar com a referència els millors i adaptar 
els seus mètodes, les seves estratègies, dins de la legalitat. Per exemple, pots adaptar les 
millors pràctiques en atenció i servei al client.
S’utilitza quan hi ha una competència agressiva comparant alguns aspectes amb els com-
petidors més directes o amb els líders del mercat sobre un cert producte.
Normalment, és el tipus de benchmarking més complicat de dur a terme, donada la limi-
tada informació que les empreses ofereixen sobre els seus processos.
Què passa quan el procés és complicat de dur a terme amb el benchamarking?
Arriba el plagi, la manera més senzilla de fer el producte que fa el millor sense haver de 
pensar massa i, en definitiva, només cal canviar-li una mica la cara, però no cal que ens 
esforcem en pensar, tant sols cal copiar. En aquest punt el client final sap de sobres quin 
producte és el líder i quin és el que fa el plagi, d’aquesta forma el “plagiador” no només 
es desprestigia a ell mateix si no que encara fa millor el producte de la competència.
El plagi no deixa de ser... “copiar en el substancial, obres alienes donant-les com a pròpies”
El plagi és usar la feina, les idees, o les paraules d’una altra persona com si fossin pròpies, 
sense acreditar de manera explícita d’on prové la informació.

La informació aliena és propietat d’una altra persona (com ho és un cotxe o qualsevol 
altra cosa que posseïm), independentment que sigui gratis o no, o de la forma en què 
hàgim accedit a ella (a Internet, una revista, un llibre...)
Diguem que es comet plagi quan es divulga, publica i reprodueix una obra a nom d’un 
autor diferent del veritable, atemptant als seus drets morals i patrimonials, ja que s’usur-
pa la seva autoria i es defrauden els seus interessos econòmics.
Dit això, quan la manca de recursos o de talent et porta a plagiar, el que demostres és 
una manca de treball de recerca i de treball d’equip que et fa estar sempre pendent de la 
competència líder sense ser capaç de millorar o innovar el producte propi.
És una pràctica utilitzada afortunadament per pocs, però cada dia més... Manca de ta-
lent? Manca de ganes de treballar? O de totes dues juntes?
Evidentment, cal una formació continuada i els que no es volen o poden formar-se, se-
guiran plagiant. Però en aquest combat entre dues maneres de fer, el guanyador sense cap 
mena de dubte és el...  BENCHMARKING  

FLORENCI RAURICHXAVIER MORALES
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Dario Castañé @im_dario

Ricard de Copons  @taxisigualada

Paulina Jordán H  @paulinajordanh

Maria Senserrich @msenserrich

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

Marina @marinamis92

Carolina Telechea @caroltelechea 

Marc Castells  @marccastells

CRARC @CRARC_Masquefa

Igualada Jove @IgualadaJove

Per l’any 2019 hi haurà una línia de bus que en-
llaçarà Igualada, Manresa, Vilafranca, el Vendrell 
i Vilanova i la Geltrú.
Notícia positiva per Igualada. Ara només falta 
millorar el ferrocarril.

Ja han tret les màquines de pintar la senyalització 
vial i la retenció a desaparegut  i només queda el 
carril dret tallat sense retenció

No ho entenc.
No estem fent res com a societat ...
És a dir hi ha CRIMINALS “sueltos” i tenen accés 
a nens. #CasMaristesTV3

Enhorabona per Manresa i el Bages, com ha dit 
l’entrenador Ocampo “aquello que cuesta mucho 
lo saboreas mas”

#Més324 No perdonaré mai que hagi fet la pre-
ventiva sobre uns esquís a Suïssa. I mentrestant, 
quanta bona gent entre reixes!

Estic fent un curs d’autodefensa i avui ens han co-
mençat a ensenyar a pegar i bueno, en el meu cas 
li haurien pogut dir perfectament Curs d’Autole-
sions i tampoc seria cap mentida grossa

Hem celebrat l’ascens a primera catalana de l’@
igualadavolei rebent a l’ajuntament l’equip sènior, 
entrenador i junta directiva. Enhorabona!

Una vegada més, mascotes exòtiques potencial-
ment invasores abandonades als nostres rius. La 
#tortuga mossegadora ingressada @CRARC_
Masquefa pels #AgentsRurals és un exemple clar 
de conductes irresponsables. #centresdefauna @
mediambientcat

“El veritable pacte ecumènic 
de les grans religions basat 
en un diàleg interreligiós 
fructífer, inspirat en la Teo-
logía de la Lliberació, per 
tal d’apropar l’Església de 
l’Evangeli i posar-la al ser-
vei de la necessitat real dels 
nostres oblidats, dels sense 
veu, en definitiva, dels nos-
tres humans”

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#29  Ivan Closa Martinez
Pare d’un fill, el Bern. Laic cristià i creient. Mestre. Del que em quedo de l’es-
tudi de les Ciències Religioses: haver après que el rostre de Déu, (i evangelitzar 
les seves imatges) sols es pot reconèixer en el Jesús de Natzaret: en aquell jueu 
del s. I que va revolucionar la Història per sempre.

Arriba una de les festes guapes d’Igualada! 
La festa dels colors, la benvinguda a l’estiu, el fi 
de curs, d’exàmens...i l’inici de les vacances per a 
molts/es!! Vine de blanc! T’hi esperem!!
Obert a tots els públics/entrada gratuïta
@adolescents_cat @ajigualada #kaserna

FOTO: Cesc Sales
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Començo nova etapa com a Diputada al Congrés 
amb @joanmargall, al servei del meu país #Ca-
talunya amb orgull, honestedat i responsabilitat, 
i sobre tot per la #LlibertatPresesPolítiques #Lli-
bertatPresosPolítics @Esquerra_ERC

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Igualada farà el llaç groc 
solidari més gran fins el 
moment

La plataforma UCFR 
Anoia denuncia una 
agressió racista a Igualada

Un mort en un accident 
de moto a la C-244 a l’al-
çada de Capellades

Instants de La Veu             @veuanoia

Més de mig miler de persones al 
Sopar Groc d’Igualada en solidari-
tat amb els presos i exiliats

@omniumanoia 
#llibertatpresospolitics

La notícia que m’agradaria 
llegir a La Veu de l’Anoia...
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L’Hospital rep els nous residents 
de medicina i infermeria

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 28 de maig, 
el Consorci Sanitari 
de l’Anoia va donar 

la benvinguda als 14 nous 
professionals de la salut que 
han triat aquesta institució 
per a la seva formació com 
a especialistes. Es tracta de 
futurs/res metges/esses es-
pecialistes en  Cirurgia Ge-
neral i de l’Aparell Digestiu 
(1),  Ginecologia i Obste-
trícia (1), Medicina Interna 
(1) Cirurgia Ortopèdica i 

Traumatologia (1) i Medici-
na d’Atenció Familiar i Co-
munitària (5);  i de futurs/res 
infermer/res especialistes en 
gineco-obstetrícia (1), geri-
atria (2) i Atenció Familiar i 
Comunitària (2). 
El CSA és l’únic centre de 
Catalunya que compte amb 
unitat docent multiprofessi-
onal de geriatria i aquest any, 
per primera vegada ja van 
acabar dues infermeres d’in-
fermeria geriàtrica.
La formació de medicina  i 
d’infermeria en Atenció Fa-

miliar i Comunitària es coor-
dina des de la Unitat Docent 
de la Catalunya Central de 
l’ICS i es realitza conjunta-
ment amb els centres d’Aten-
ció Primària de Santa Mar-
garida de Montbui i Igualada 
Urbà, ubicat a les Comes.
La benvinguda la va realitzar 
el gerent del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia (CSA), Dr. 
Ferran Garcia i va explicar 
com estan organitzats els di-
ferents itineraris formatius el 
Dr. Joan Carles Mateu, cap 
d’estudis del CSA. 

Festa de Primavera dels Amics 
del Tren d’Igualada
FRANCESC FARRÈS / LA VEU 

C om ja comença a ser 
habitual, la Gent del 
Tren, com cada any 

ens hem reunit més de d’una 
vintena d’amics per celebrar 
l’arribada de la primavera. 
Aquest any, amb una mica de 
por per la pluja, no cal que 
ho amaguem, ens hem trobat 
puntualment, com a Gent del 
Tren, al voltant de la màquina 
Balsareny que tenim al lloc a 
on antigament hi havia l’esta-
ció del nostre Carrilet.
Un cop feta la foto de rigor i 
les primeres impressions ex-
plicades, hem anat tot cami-
nant pel nostre estimat i llarg; 
Passeig Verdaguer, tots arre-
glats i engalanats que la ocasió 
és mereixia. A l’estació nova, al 
capdavall del passeig, ens hem 
retrobat amb amics que per 
diverses circumstàncies els 
anava millor trobar-nos allà.  
Tot seguit hem pujat al nostre 
tren que ens portaria a Can 
Parellada per gaudir d’unes 

vistes espectaculars que hi 
ha a la mateixa ubicació del 
restaurant. No cal dir, que la 
bona harmonia i l’alegria va 
ser el  dominant comú de tots 
plegats fins el retorn, un al-
tre cop amb tren, a Igualada 
i alguns , continuar la nostra 
tertúlia al voltant d’una taula i  
d’una beguda.

wwHan passat moltes vicissi-
tuds al llarg dels anys que tota 
aquesta colla hem viscut i hem 
volgut continuar amb un so-
par, senzill cada mes i un cop 
l’any trobar-nos amb una festa 
especial i com no; un petit vi-
atge amb tren. 
Que per molts anys ho 
puguem fer!

L’Antic Gremi 
de Traginers tanca 
la temporada
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest passat diu-
menge 10 de juny 
va tenir lloc l’excur-

sió organitzada des de l’Antic 
Gremi de Traginers, que com 
és de costum tanca la tempo-
rada abans de l’arribada de 
l’estiu. 
Més d’una cinquantena de 
persones van realitzar un dia 
ple d’activitat cultural a la Seu 
d’Urgell. Tot i que el dia no 
va acompanyar gaire a causa 
de la pluja, un cop arribats a 
la Seu, es va realitzar un re-
corregut pel centre de la vila 
per contemplar la catedral de 
Santa Maria i el seu entorn 
monumental. Seguidament, 
els assistents van dirigir-se a 
“l’Espai Armengol”, on van 
poder veure una mostra de 
la col·lecció municipal de la 

zona que té la finalitat de pro-
moure el patrimoni, la cultu-
ra i el turisme de l’Alt Urgell 
i dels Pirineus. A més a més, 
en aquest espai també es va 
poder gaudir d’un tast de for-
matges, gentilesa de “format-
ges Cadí” i d’una explicació 
de la seva elaboració.
A continuació es va poder 
disposar d’un temps per anar 
a fer una passejada pel Mer-
cat Medieval dels Canonges, 
i amb la gana feta, els partici-
pants van anar a dinar en un 
restaurant.
A la tarda, el temps va oferir 
una treva a la jornada. Es va 
finalitzar l’excursió a Mon-
ferrer per fer una visita guia-
da al “Museu de la Farinera”, 
inclosa en la ruta dels “oficis 
d’ahir” i que mostra el procés 
a seguir des que es mòlt el 
gra fins que s’obté la farina. 

Avui, festa del 22è 
aniversari del Casal 
Cívic Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 15 a 
partir de les 18.30,  
al Casal Cívic Mont-

serrat estan de festa, per això 
els carrers de davant del Ca-

sal s’ompliran de jocs, tallers, 
activitats i diversió per a tota 
la família. La festa acabarà 
amb un berenar de pa amb 
xocolata gentilesa del Grup 
de Dones de les Tardes dels 
Dimecres.
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ÒDENA / LA VEU 

El Mercat del Pla d’Òde-
na celebra aquest diu-
menge el seu primer 

aniversari amb una festa i la 
inauguració d’un pàrking. 
Així, el dia començarà amb 
xocolata amb xurros per a 
tothom, tallers infantils  i a 
les 12 del migdia se sorteja-
rà un vol en avioneta entre 
totes les persones que hagin 
realitzat una compra durant 
el matí.
D’altra banda, i com a plat fort 
de l’aniversari, s’inaugurarà 
un pàrking per als visitants 
del mercat, concretament 
al carrer Lleida número 37. 
L’emplaçament té capacitat 
per a uns 30 vehicles aproxi-
madament i estarà obert tots 
els dies de la setmana.
El Mercat del Pla va néixer 
sent l’únic mercat de diumen-
ges de la Conca d’Òdena i ara 
també és l’únic de la comarca, 
després que tanqués el de la 
Torre de Claramunt. Un cop 
passats els mesos de més fred 
–quan l’afluència de públic és 
més baixa- el Mercat està vi-
vint un fort creixement, tant 

pel nombre de parades com 
de públic. I és que hem de 
tenir en compte que el mer-
cat va obrir el mes de juny de 
l’any passat amb 18 parades i 
que actualment compta amb 
gairebé 40 parades.
A banda del creixement del 
nombre de comerciants, cal 
destacar la qualitat dels co-
merços que darrerament 

El Mercat del Pla d’Òdena celebra el primer aniversari 
amb una festa i la inauguració d’un pàrquing

ÒDENA / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha realitzat l’inven-
tari del cementiri mu-

nicipal d’Òdena, un treball 
que suposa una eina de su-
port per a la gestió de l’equi-
pament. El treball inclou el 
traspàs de totes les dades dels 
llibres de registre del cemen-

tiri a una base de dades in-
formàtica, la identificació de 
les dades que no estan al dia, 
l’anàlisi del compliment de la 
normativa que li és d’aplica-
ció i un esquema del cementi-
ri amb ubicació de les unitats 
d’enterrament.
Òdena disposa actualment 
de dos cementiris: el del nu-
cli principal d’Òdena i el de 

l’Espelt. El d’Òdena disposa 
de 670 nínxols i nou pan-
teons i el de l’Espelt de 135 
nínxols. En traspassar les da-
des al suport informàtic s’ha 
detectat que alguns titulars 
de concessions són difunts 
i també que caldria posar 
al dia algunes de les dates i 
terminis de les concessions, 
sobretot de les més antigues.

Gràcies a quest treball s’ha 
verificat que, de mantenir-se 
les actuals taxes d’inhuma-
ció, hi ha nínxols suficients 
per a poder cobrir les defun-
cions dels propers 10 anys. 
Així mateix, una bona ges-
tió de les dades de l’inven-
tari permetrà la recuperació 
d’unitats per a que quedin 
disponibles a futur. 

L’inventari permet una gestió 
informatitzada de les dades, 
identifica les unitats d’enter-
rament disponibles i detecta 
les anomalies que s’han ge-
nerat al llarg de la història de 
la gestió del cementiri, i per 
tant, permet plantejar actua-
cions de futur per tal de so-
lucionar-les, i així, millorar la 
gestió municipal del servei.

Inventari del cementiri municipal d’Òdena

s’han anat afegint, ja que 
cada vegada més, s’ofereixen 
millors productes i amb una 
imatge més atractiva de les 
parades. Darrerament, s’ha 
estrenat una parada de fruita 
de girona, un comerç d’Òde-
na d’embotits artesans, una 
altra parada de roba de la llar, 
una de roba home i dona i 
fins i tot, una de cervesa ar-

tesana i una de plantes.
L’esforç de l’Ajuntament s’ha 
centrat precisament a cercar 
la manera de convertir la vi-
sita al mercat en un pla per 
al diumenge. Per això, s’ha 
creat una sinergia amb els es-
tabliments que conviuen a la 
zona del mercat on es pot fer 
un bon esmorzar o el vermut. 
També els paradistes s’han 

organitzat i reinventat amb 
nous serveis, oferint terras-
setes des de pastisseria ar-
tesana, xurros amb xocolata, 
passant per carn a la brasa o 
el pollastre a l’ast que es pot 
comprar per a emportar. Per 
part de l’Ajuntament, també 
s’organitzen concursos i dife-
rents activitats per a celebrar 
festes com el carnaval, la cas-
tanyada...
L’Ajuntament va més enllà 
de la transacció comercial, ja 
que veu en el mercat aspectes 
de desenvolupament cultu-
ral i social i la dinamització 
del barri. I és que el Pla de la 
Masia no disposa d’oferta co-
mercial, és a dir, no hi ha bo-
tigues, té manca de transport 
públic que el comuniqui amb 
nucli principal, i la seva po-
blació, d’uns 1.400 habitants, 
té una mitjana d’edat elevada. 
El mercat dels diumenges, 
esdevé així un bon actiu per 
dinamitzar aquest barri.
La campanya de promoció 
del mercat que portava com a 
eslògan “El pla dels diumen-
ges” s’està convertit en una 
realitat per a moltes persones 
d’arreu de la comarca.

FINCA EN VENDA AMB CERTIFI-
CAT ECOLÒGIC A SANT MARTÍ 

DE TOUS (ZONA EUCARIA)

12,4 hectàrees (7,6ha ametllers, 
0,4ha oliveres, 4,4ha de bosc)

Amb pagès disposat a portar-la 
ecològicament.

Per info. 
Tel. 677 55 14 96

PREU INTERESSANT

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONAL
per al departament 

comptable - fiscal i laboral
 amb experiència

Interessats envieu CV:
a Apartat  Correus 14,   08700 Igualada   

o bé a:  registrecurriculum@gmail.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com



24  |  COMARCA Divendres, 15 de juny de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’obra s’ha fet esperar 
però finalment avui la 
instal·lació obrirà les 

seves portes perquè la ciuta-
dania pugui gaudir-ne abans 
d’obrir la temporada de bany, 
prevista per a dissabte.
A partir de les 19:30 h es faran 
visites guiades per les instal-
lacions i a les 20:30 h s’iniciarà 
l’acte inaugural, amb les inter-
vencions institucionals, a les 
que seguiran diferents actua-
cions. L’acte acabarà amb un 
brindis.
La temporada de bany s’en-
cetarà l’endemà dissabte amb 
portes obertes per a tots els 
banyistes.
 
Augment significatiu tant en 
làmina d’aigua com en zona 
de gespa i solàrium
Aquesta obra, que ha estat 
molt important, va encetar-se 
el passat mes de setembre i ha 
actuat de manera significativa 
en la reforma i ampliació dels 
vasos d’aigua existents i s’ha 
construït una nova piscina de 
clapoteig per a nadons. Amb 
aquesta actuació s’ha ampliat 
la làmina d’aigua en un 20% 

aproximadament. A la piscina 
gran s’han creat dos accessos 
graonats  i en rampa per facili-
tar l’entrada a l’aigua, fins i tot 
amb cadira de rodes.
Les noves piscines també han 
ampliat la superfície de gespa i 
de solàrium de manera signifi-
cativa També s’hi ha construït 
una zona nova de solàrium 
pavimentada per col·locar-hi 
hamaques i també ha inclòs la 
reforma integral i l’ampliació 
dels vestidors i lavabos.
A l’exterior, les obres continu-
en, per dotar aquest mateix 
estiu d’una zona lúdica amb 
barbacoes. L’obra del bar res-
taurant trigarà una mica més 
en fer-se realitat, i s’haurà d’es-
perar a l’any vinent, per veu-
re-la finalitzada.
Aquest estiu, el servei de bar 
es farà des d’un mòdul de 25 
metres quadrats que s’ha ins-
tal·lat ben a prop de les pis-
cines i que es complementarà 
amb una petita terrassa per-
què es pugui prestar aquest 
servei.
Durant la segona fase de l’obra, 
2018-2019, també està previst 
fer la pavimentació dels vials 
exteriors i l’ampliació de l’es-
pai d’aparcament.

Avui divendres s’inauguren 
les piscines Can Titó 
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A partir d’aquest di-
lluns, la ciutadania 
està cridada a prendre 

part novament, en un procés 
participatiu per decidir on in-
vertir una partida dels diners 
públics. Aquest any, el pressu-
post total previst és de 40.000 
euros, 10.000 dels quals es des-
tinaran a les escoles; 5.000 €, a 
les llars d’infants; 5.000 € més, 
a la creació d’un Consell d’In-
fància, i 20.000 €, a diferents 
propostes. L’elecció dels dife-
rents projectes està en mans 
del veïnat que podrà votar els 
que consideri més interessants 
o prioritaris, des d’avui i fins el 
dia 9 de juliol.
La regidora de Participació 
Ciutadana, Imma González, 
recorda que el procés partici-
patiu convida a la ciutadania 
a prendre part activa “en la 
inversió dels seus impostos, 
per tal de decidir com millo-
rar el municipi”. Aquesta ve-
gada, però, el procés no serà 
tan obert com l’anterior, és 
a dir, qui vulgui participar 
haurà de triar entre les pro-
postes que s’especifiquen en 
un formulari i que estan di-
vidides en diferents imports. 
I és que, segons explica la re-
gidora, en l’anterior procés va 
poder comprovar com costa 
d’implicar la ciutadania en la 
presentació de propostes; “la 
teoria acaba sent una utopia, o 
bé perquè es fan propostes que 
no s’ajusten al pressupost o bé 
perquè no són de competència 
municipal”. Tot i així, diu, el 
llistat final “s’ha fet després de 
mantenir diferents reunions i 
fer un sondeig amb entitats i 
àrees municipals”.

Al procés, podran participar 
totes les persones majors de 
14 anys empadronades a Vi-
lanova del Camí. Només cal 
omplir el formulari en paper 
que trobaran al butlletí mu-
nicipal Vilanova Informació o 
bé a costat de les urnes que es 
distribuiran a 7 equipaments 
municipals: l’Àrea de Cultura, 
Can Papasseit, l’oficina d’aten-
ció ciutadana del Mercat Mu-
nicipal, el Servei d’Esports, el 
Centre Cívic del Barri de la 
Pau, el Registre de l’Ajunta-
ment i la Piscina Municipal. 
També es podrà votar per In-
ternet: al formulari digital que 
s’ha penjat al web www.vila-
novadelcami.cat  
Segons el formulari es podrà 
triar una de les dues propostes 
valorades en 10.000 euros: o 
bé la renovació i adquisició de 
materials bàsics d’il·luminació 
i senyalització dels espais mu-
nicipals o bé l’arranjament de 
la façana del Rovy. En aquest 
darrer cas, cal afegir que la 
regidoria també té previst fer 
una actuació a l’interior.
També es proposa fer la tria 
entre 4 propostes de 5.000 eu-
ros, una de les quals, segons 
González, va funcionar força 
bé en l’anterior procés partici-
patiu: la millora i adequació de 
parcs infantils municipals. Les 
altres tres propostes de 5.000 
euros són: la instal·lació d’un 
nou parc de salut a la zona del 
CAP; l’arranjament de l’edifici 
municipal que queda davant 
de l’Ajuntament a la plaça 
Castell, on té la seu la Unitat 
d’Escolarització Comparti-
da (UEC) Balmes, i una nova 
compra de taules i cadires que 
segons la regidora, “també és 
molt necessària, perquè tot i 

que l’any passat es va fer una 
inversió per a la compra de 
300 cadires, encara anem es-
cassos”.
Entre les propostes de menys 
import hi ha dues opcions: o 
bé triar una de 2.000 € i tres 
de 1.000 €, o bé triar dues de 
2.000 € i una de 1.000 €. 

També es renovarà el procés 
participatiu a les llars d’in-
fants i les escoles de primà-
ria i es crearà un Consell 
d’Infància
La regidoria vol tornar a invo-
lucrar la comunitat educativa i 
les famílies. És per això que el 
procés participatiu tornarà a 
dedicar una inversió de 5.000 
euros a les llars d’infants El 
Molinet i la Baldufa, i 10.000 
euros més, a les tres escoles 
vilanovines. Igual com l’any 
passat, es destinarà la matei-
xa quantitat per a cada centre. 
Segons Imma González, els 
centres ja reben aportacions 
des d’altres àrees municipals 
per cobrir les seves necessitats 
i assenyala que l’any passat, es 
va destinar també un roma-
nent d’estalvi del procés parti-
cipatiu de 5.000 € a les escoles. 
D’altra banda, com a nove-
tat aquest any, hi haurà una 
partida de 5.000 euros per a 
la creació d’un Consell d’In-
fància que estarà format per 
alumnes de 5è i 6è de pri-
mària, i de 1r i 2n d’ESO. En 
aquest cas no es vehicularà a 
través de les escoles, perquè 
també estarà obert a infants 
que no estiguin escolaritzats 
a Vilanova del Camí, però 
que són del municipi. Aquest 
Consell d’Infància es posarà 
en marxa tornant de vacances 
d’estiu, el setembre.

S’obre un nou procés de participació 
ciutadana sobre projectes municipals
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El tanatori d’Igualada ha 
acollit aquest matí els 
funerals per a l’Isidre 

Solé Corbella, qui havia estat 
fins ara el president de l’Asso·
ciació de Pensionistes i Jubi·
lats. Vinculat estretament al 
col·lectiu de la gent gran, Isi·
dre Solé havia estat al capda·
vant de l’entitat des de fa molts 
anys. En va ser el responsable, 
del disseny i la programació 
de la Setmana de la Gent Gran 
ara fa 19 anys i l’impulspor 
d’altres iniciatives del casal 
com la coral Els Girasols que 
avui li han fet un petit home·
natge cantant la vall del Riu 
Vermell durant el sepeli.
Josep Maria Baraldés, en 
nom de la Junta, també   ha 
adreçat unes paraules de re·
coneixement i gratitud per a 
l’Isidre, un company, un amic 
i ha posat de manifest els seu 
l’esperit lluitador per aconse·
guir millores i benestar per al 
col·lectiu de la gent gran. Ba·

raldés ha lamentat que hagi 
marxat abans de veure acabat 
el Casal.
Una reivindicació que també 
ha fet el seu net Martí, com·
plint la darrera voluntat del 
seu avi, ha recordat als polí·
tics primer, que les obres del 
Casal no es poden allargar 
més i, la segona cosa, que no 
permetin que la societat es di·
videixi per motius ideològics.
El seu net també ha fet un re·

trat biogràfic de l’Isidre Solé i 
Corbella: nascut entre Vinyes 
a Copons, defensor de les lli·
bertats i dels drets civils va 
militar al PSC (des de 1977) i 
a UGT (des de 1976).
Isidre Solé va ser regidor de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí durant el mandat del 91 
al 95, quan va ser regidor de 
Serveis Municipals i de 1999 a 
2003, que va liderar la regido·
ria de la Gent Gran.

Vilanova s’acomiada d’Isidre Solé, un 
gran activista al municipi 
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L’actuació de la compa·
nyia El Pot Petit va om·
plir de gom a gom, dis·

sabte, la sala de Can Papasseit. 
L’activitat, organitzada des de 
la regidoria de Cultura vilano·
vina, tenia com a finalitat aju·
dar la família de la Meritxell 
en el marc de la campanya que 
ha tirat endavant Unidos con·
tra el DIPG per recaptar fons 
per al seu cas. En total es van 
recollir 2.208 € de la venda de 
552 entrades.
L’acte va servir també perquè 
des d’un antiga entitat, Vila·
nova Solidària (actualment 
inactiva), es fes pública l’apor·
tació de 2.366 € a la família 
de la Meritxell. Pepita Pereta, 
en nom de l’entitat va explicar 
que durant molts anys Vila·
nova Solidària havia treballat 
en temes de sensibilització, 
sobretot amb els projectes 
d’ajuda a la població boliviana 
d’Anzaldo. Davant del públic 
i abans de començar l’actu·
ació, va lliurar el sobre amb 
els diners a la regidora Imma 
González qui va agrair l’as·

sistència i col·laboracions de 
tothom.
Moltes famílies van respondre 
a la cita musical amb El Pot 
Petit i van gaudir d’una ma·
tinal molt amena. La majoria 
sabien que l’acte complia amb 
una finalitat solidària. De fet, 
durant la matinal també es 
van fer moltes aportacions a 
les guardioles que s’han col·
locat a diferent establiments 
per aquesta campanya i que 

dissabte també es van posar 
en el taulell on es venien les 
entrades. Moltes famílies ar·
rodonien el cost de compra 
(era de 4 €) i hi posaven l’euro 
restant a les guardioles.
 
Des del Casal de la Gent 
Gran també han col·laborat 
amb la campanya d’ajuda a la 
Meritxell amb diferents acci-
ons
L’Associació de Pensionistes i 

Jubilats de Vilanova del Camí 
també ha posat el seu granet 
de sorra en aquesta campanya. 
D’una banda, dissabte amb 
un bingo solidari van recollir 
272 € per lliurar a la família. 
De l’altra, aquest proper dis·
sabte també pensen destinar 
íntegrament els beneficis de la 
venda de les entrades del ball a 
aquesta finalitat.
Altres entitats esportives vi·
lanovines han fet aquest cap 

Més de mig miler de persones omplen Can Papasseit 
per posar el granet de sorra en l’ajuda a la Meritxell

de setmana diferents acci·
ons dins la seva agenda, per 
contribuir amb l’ajuda a la 
Meritxell, com ara fer algun 
sorteig ·en el cas del Club 
Esportiu Anoia· o la celebra·
ció d’una triangular per part 
del Club Futbol Vilanova, la 
Peña Bética i la Paz, aquest 
dissabte. I des de la Peña 
Madridista de Vilanova del 
Camí també s’han sumat a la 
iniciativa i aprofitaran algun 
dels actes per recollir diners 
en benefici de la Meritxell 
·aquest dissabte celebren el 
2n Memorial Jose Antonio 
González Rubio a les 18:30h 
a Can Titó. 
La campanya per ajudar a 
aquesta nena vilanovina de 
12 anys la va iniciar l’associa·
ció “Unidos contra el DIPG” 
dedicada a consciencia sobre 
aquest devastador tumor ce·
rebral. Des de l’entitat expli·
quen que actualment hi ha 
un tractament “experimental 
i pioner”, pel qual la Meritxell 
no compleix els requisits de 
l’assaig clínic, però han acon·
seguit l’autorització “per apli·
car·lo com a ús compassiu”.
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Aquest diumenge 17 
de juny es celebrarà 
a Vilanova del Camí 

una Festa Solidària per la in·
vestigació del càncer infantil, 
a Can Papasseit. La iniciati·
va està impulsada per Emilia 
González i Emilio Marín, els 
pares de l’Isaac i l’Alba, conei·
xedors i lluitadors, en primera 
persona, d’aquesta malaltia i 
molt conscients també, de les 
mancances a nivell de recur·
sos que es poden destinar a la 
investigació del càncer infan·
til. Tots els beneficis els desti·
naran a l’Hospital Sant Joan de 
Déu, centre de referència. 
Els resultats de les recerques 
del càncer d’adult no es poden 
extrapolar al càncer infantil i 
cal impulsar recerques espe·
cífiques, tal com fa l’Hospital 
Sant Joan de Déu.
L’equip d’investigadors avança 
molt sovint gràcies a les do·
nacions de particulars i a les 

campanyes promogudes per 
les famílies de pacients. “Els 
diners s’utilitzen per estudiar 
els diferents tipus de tumors 
que classifiquen i també es 
destinen per a la investigació 
cel·lular, molt important per 
focalitzar els diferents tracta·
ments i que a més no perju·
diquen tant els teixits”, segons 
explica Emilio Marin.
La festa solidària per a la in·
vestigació del càncer infantil 
començarà a les 10 del matí 
amb una xocolatada gratuïta, 
gentilesa de l’Ajuntament vi·
lanoví, però durant tot el dia, 
fins les vuit del vespre, tant 
dins el centre polivalent com 
a la plaça dura de Can Papas·
seit, hi hauran activitats: ta·
llers, una tómbola, una food 
track, inflables, cinema i ac·
tuacions de les escoles de ball 
vilanovines. Algunes activitats 
seran gratuïtes però en d’altres 
s’hauran de fer petites aporta·
cions econòmiques. També hi 
haurà música tot el dia.

Festa Solidària per la 
investigació del càncer 
infantil
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Més d’un centenar de 
puntaires, proce-
dents de diferents 

localitats de Catalunya, van 
participar, el diumenge 10 de 
juny al matí, a la divuitena 
edició de la Trobada de Pun-
taires de la Pobla de Clara-
munt. L’activitat la va organit-
zar la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament amb la col·labo-
ració de l’Associació de Pun-
taires local.
Era previst que la trobada es 
fes al nucli antic, però a causa 
de la inseguretat meteorològi-
ca es va traslladar a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Com en 
altres edicions, es va fer un 
reconeixement a la puntaire 
de més edat local, que va ser 
la Rosa Valls, de 89 anys, i que 
ho és des de fa unes quantes 
edicions. L’obsequi li va lliurar 
l’alcalde, Santi Broch. També 
es va obsequiar la puntaire 
més gran de fora, que va ser 
la Filomena Boadella, de 94 
anys, d’Avinyó, i la més jove de 
la trobada, que va ser la Nerea 
Martí, de 6 anys, de Verdú. El 

lliurament d’aquests dos regals 
va anar a càrrec de la regidora 
de Cultura, Esther Touriñán, i 
de la presidenta de l’entitat de 
puntaires, Roser Chiva.
La jornada es va iniciar amb 
un esmorzar per a totes les 
participants, un total de 114, 
procedents de 16 entitats. Les 
puntaires eren de: Gironella, 
Verdú, Sant Andreu del Pa-
lomar (Barcelona), l’Anoia, 
Òdena, Sant Antolí, Capella-
des, Piera, Avinyó, Bellpuig, 
Hostafrancs, Pinedes de l’Ar-
mengol, Horta (Barcelona), 

Més d’un centenar de puntaires 
participen a la trobada de la Pobla

Vilanova de Bellpuig, Mas-
quefa i la Pobla de Claramunt. 
Després de l’esmorzar, les do-
nes van preparar els coixins i 
van començar a fer treballar 
els boixets.
Abans de finalitzar l’activitat, 
l’alcalde poblatà va agrair l’as-
sistència a totes les puntaires 
i les va convidar a participar 
en la trobada de l’any vinent. 
Després, es va fer un sorteig 
de regals, que va anar a càrrec 
de l’associació, i es va repartir 
un record de la trobada per a 
totes les participants. 
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El jovent de la Pobla de 
Claramunt podrà gau-
dir, del dimecres 13 al 

diumenge 17 de juny, d’una 
nova edició de la Setmana de 
la Joventut, que serà la setzena. 
Durant cinc dies, des de l’en-
titat Barrufet Roig s’han pro-
gramat diverses activitats, com 
un campionat de vòlei sorra, el 
correbars, un concert, un di-
nar i un bingo, un tast de cer-
vesa artesana o una botifarra 
popular. Aquestes dues darre-
res propostes són una novetat 
en la programació d’enguany.
La setzena Setmana de la Jo-
ventut s’obrirà el dimecres 13 
amb un Campionat de Vòlei 
Sorra, que arribarà a la cinque-
na edició. El torneig tindrà lloc 
a partir de les 4 de la tarda al 
parc de Sant Galderic. El preu 
de la inscripció és de 4 €, amb 
consumició. Les inscripcions 
es poden fer a través del Face-
book de l’entitat organitzadora.
El dijous 14, a 2/4 de 8 del ves-
pre a la Piscina Municipal, es 

farà un tast de cervesa artesana 
per parelles, que anirà a càrrec 
de Pol Doncel. El preu per 
participar en aquesta activitat 
és de 15 euros per persona i els 
tiquets es poden adquirir fins 
al mateix dijous al matí a l’Es-
tanc o al bar-restaurant El Cau 
de l’Ais.
A les 9 del vespre, al bar de la 
Piscina Municipal, es farà un 
sopar a la fresca. Les reserves 
s’han de fer al mateix bar de la 
piscina i el preu és de 10 euros 
el menú. A 2/4 d’11 de la nit, al 
mateix espai, hi haurà un con-
cert amb Ferran Exceso. 
El divendres 15 tindrà lloc un 
dels actes més consolidats de 
la Setmana de la Joventut, el 
Correbars. El lloc de sortida 
serà des de la plaça dels Països 
Catalans, a partir de les 8 del 
vespre. Enguany es comptarà 
amb l’animació del grup Ho-
peta Street Band, que com-
binen instruments de vent i de 
percussió. A les 12 de la nit al 
parc de Sant Galderic, hi haurà 
un concert amb els grups Ka-
raokes Band, Toc i DJ OGT.

El dissabte 16, a les 7 de la tar-
da a la plaça dels Països Ca-
talans, tindrà lloc la tercera 
edició de la pujada de caixes, 
una activitat que consisteix en 
anar col·locant caixes de cer-
vesa i aguantar-s’hi a sobre. A 
2/4 de 10 de la nit a la mateixa 
plaça, es farà una botifarrada 
popular. El preu és de 5 euros i 
inclou l’entrepà i la beguda. Els 
tiquets es poden comprar fins 
el divendres 15 a l’Estanc o al 
bar-restaurant El Cau de l’Ais.
Després del sopar, a les 11 de 
la nit al mateix espai, hi haurà 
Micro Obert i música fins a la 
matinada.
La darrera jornada, el diu-
menge 17, a les 2 del migdia a 
la plaça dels Països Catalans, 
hi haurà un dinar popular. El 
preu és de 10 euros i els ti-
quets es poden comprar fins 
el divendres 15 a l’Estanc o al 
bar-restaurant El Cau de l’Ais. 
A les 5 de la tarda a la mateixa 
plaça, es farà un bingo. L’orga-
nització de la Setmana de la 
Joventut compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. 

Arriba la setzena edició de la Setmana 
de la Joventut
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La Pobla de Claramunt 
obrirà la temporada 
d’enguany de la Piscina 

Municipal el diumenge 17 de 
juny. L’equipament, gestionat 
des de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament, estarà obert 
fins al diumenge 16 de setem-
bre i l’horari serà de les 11 del 
matí fins a les 8 del vespre.
Enguany hi ha alguna nove-
tat en la documentació que 
cal presentar per fer els abo-
naments. Caldrà portar una 
fotografia mida carnet de 
cada persona beneficiària del 
servei; el DNI de la persona 
sol·licitant i de cada persona 
membre de la família o el lli-
bre de família, en cas d’abo-

nament familiar, i el títol de 
família nombrosa o monopa-
rental, en cas d’abonament fa-
miliar. També es poden treure 
abonaments de 10 entrades. 
Els nens i nenes fins a 5 anys 
poden entrar gratuïtament 
però caldrà que vagin acom-
panyats dels pares o d’una 
persona que hagi pagat l’im-
port de l’entrada o tingui 
l’abonament individual o fa-
miliar, i en serà responsable 
a tots els efectes. Els preus 
es mantenen de les darreres 
temporades.
Els abonaments es poden fer 
a les oficines municipals, de 
dilluns a divendres, de les 9 
del matí a les 2 del migdia. 
Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 938 086 075.

Diumenge, s’inicia la 
temporada de piscina
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Joies artesanals de puntes al 
coixí i manualitats es po-
den veure, des del diumen-

ge 10 de juny, a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt. La inauguració 
de la col·lecció es va fer coin-
cidint amb la divuitena edició 
de la Trobada de Puntaires i va 
anar a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch. 
Les creacions són obra de les 
alumnes de les classes de pun-
tes al coixí i manualitats, que 
es fan durant el curs al Local 
Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. El visitant pot trobar 
diverses peces elaborades amb 
els boixets, com mocadors, 
mantells, jocs de taula, qua-
dres, coixins, una bossa de mà 
o una jaqueta, col·locats amb 
molt de gust i elegància. Pel 
que fa a les manualitats, hi ha 
quadres, gerros, arbres de Na-
dal, caixetes, joiers, centres de 
taula, entre d’altres creacions, 
confeccionades amb diferents 

tècniques i molt originals.
Les alumnes de les classes de 
puntes al coixí, impartides per 
l’Anna March, que exposen 
en aquesta mostra són: Roser 
Chiva, M. Eugènia Llacuna, 
Pepita Morera, Angelina Jor-
net, Angelina Solé, Rosa Ma-
teu, Rosa Valls, Emília Burrull, 
Rosa Sabaté, Pepita Argelich, 
Teresa Casadó, Pepita Domin-
go, Rosa M. Miquel i Valeria 
Finskelstein. 
Les alumnes del taller de 
manualitats, que tenen com a 
professora la Lydia Malpartida 
i que mostren els seus treballs 
en aquesta col·lecció són: Pilar 
Tula, Conxita García, Consu-
elo Pérez, M. Carmen Pérez, 
Maria Gil, Antonia Rodas, Pepi 
Torres, Pepita Soteras, Rosa 
Felip, Antonia Sánchez, Rosa 
M. Gibert, Maria Parra i Anto-
nia Leyva. 
La col·lecció es podrà visi-
tar fins al dissabte 23 de juny. 
L’horari de visita és de dilluns 
a dissabte, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. 

Joies artesanals de puntes al 
coixí i manualitats, a la Sala 
Municipal d’Exposicions 
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MONTBUI / LA VEU 

La piscina municipal 
d’estiu de Montbui co-
mençarà aquest dis-

sabte la seva temporada de 
banys. Diumenge passat es va 
celebrar una jornada de portes 
obertes on la meteorologia, 
molt variant, va ser protago-
nista. Pluja, fred i sol a estones 
no van evitar que alguns veïns 
poguessin veure l’equipament 
lúdico-estival, a pocs dies 
d’encetar una temporada que 
s’ha preparat meticulosament 
per tal de poder satisfer les 
necessitats dels usuaris d’una 
de les piscines més concorre-
gudes de la comarca.
Durant aquesta setmana s’han 
començat a formalitzar els 
passis i abonaments a l’Espai 
de Salut i Esport Mont-aQua. 

Precisament l’empresa muni-
cipal Montbui Activa SL, que 
gestiona Mont-aQua, serà 
l’encarregada de gestionar el 
servei de piscina d’estiu durant 
aquesta temporada de banys 
2018. 
Com explica l’Alcalde Teo Ro-
mero “enguany vam licitar el 
servei però no va haver cap 
empresa que s’ajustés als re-
quisits de la convocatòria. Per 
a aquesta temporada apos-
tem perquè sigui l’empresa 
municipal, amb una contras-
tada experiència en la gestió 
d’equipaments esportius, qui 
se’n faci càrrec. En acabar la 
temporada farem les valora-
cions corresponents. És evi-
dent que un servei així està 
molt condicionat per la me-
teorologia. Caldrà veure quin 
estiu acabem tenint i en fina-

litzar la temporada valorarem 
el model de gestió per a anys 
successius”. L’Alcalde va recor-
dar que durant molts anys la 
piscina havia estat gestionada 
directament per l’Ajuntament, 
i això sempre ens va permetre 
mantenir uns nivells de quali-
tat òptims. 

Preus i abonaments 
“congelats”
La piscina d’estiu de Montbui 
manté els mateixos preus d’an-
teriors temporades. 
L’abonament familiar de tem-
porada (adults amb fills fins a 
17 anys) surt per 85’50 euros; 
l’abonament familiar sense 
fills (98 euros); el carnet indi-
vidual de temporada adult 60 
euros; l’individual juvenil de 
temporada per 47’50 euros i el 
carnet de temporada de pen-

Comença la temporada de la piscina d’estiu
sionista-jubilats-discapacitats 
puja a 36’10 euros. També hi 
haurà l’opció de fer-se abo-
naments mensuals: el carnet 
mensual adult costa 45 euros i 
el carnet mensual juvenil surt 
per 35 euros. El carnet men-
sual per a pensionistes-jubi-
lats-discapacitats té un cost de 
30 euros.
També es podrán adquirir 
passis d’un dia a la piscina, al 
preu de 5’10 euros l’entrada 
d’adults i 3’10 euros l’entrada 
infantil i la de pensionistes-ju-
bilats-discapacitats.
La piscina de Montbui, que va 
camí dels seus 20 anys d’his-
tòria, és un espai d’oci referent 
a la Conca d’Òdena. Disposa 
de dues làmines d’aigua, i té 
zones de pícnic, servei de bar, 
i zona de lleure apta per a la 
pràctica de diferents esports.

MONTBUI / LA VEU 

Montbui va celebrar 
entre els dies 4 i 10 
de juny la segona 

edició de la  “Setmana de les 
Arts”, conjunt d’activitats orga-
nitzades per difondre el teatre, 
la música i la creativitat perso-
nal dels alumnes montbuiencs.
Durant la segona “Setmana 
de les Arts” no hi va faltar un 
concert de l’Orquestra de Vi-
olins i Violoncels”, formada 
per alumnes de les escoles del 
municipi; també es va cele-
brar l’activitat “Som artistes”, 
amb exposicions, tallers i un 
concert de la coral de l’Institut 
Montbui. Aquesta activitat va 
anar a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Montbui i els de sisè 
curs de les escoles de Montbui.

Una de les matinals també es 
va dedicar a l’activitat “Fem 
Teatre”, a càrrec dels alumnes 
de les tres escoles montbuien-
ques. I dijous passat va arribar 
el moment de la representació 
de l’espectacle per als més me-

nuts “Somnis de sorra”, a càrrec 
de la companyia Ytuquepintas. 
Aquest espectacle, molt ben 
valorat per tots els assistents, 
va anar adreçat als alumnnes 
de P3, P4, P5 i primer de les 
escoles del municipi.

Finalitza una exitosa i participada Setmana de les Arts

El divendres al migdia te-
nia lloc a la sala auditori de 
Mont-Àgora la cantata “El fo-
llet valent”, a càrrec dels alum-
nes de quart curs de les escoles 
Antoni Gaudí i Garcia Lorca 
i també dels de tercer, quart i 

sisè curs del Montbou, amb  
una gran assistència de públic.
I va finalitzar la II Setmana de 
les Arts diumenge passat amb 
la representació de l’espectacle 
familiar “Mobilus”. Més d’un 
centenar de persones van pre-
senciar una obra entretinguda, 
molt original i que va fer les 
delícies dels espectadors. Va 
anar a càrrec de la companyia 
Addaura Teatre Visual.
A més de la participación i im-
plicació dels centres educatius, 
des de l’Ajuntament de Mont-
bui es valora de forma molt 
positiva aquesta segona Set-
mana de les Arts, especial-
ment per la qualitat d’alguns 
dels espectacles que es van 
poder veure a Mont-Àgora, 
i que va ser reconeguda pel 
públic assistent.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dimarts entre 
les dos quarts d’onze i dos 
quarts de dotze del matí serà 
a Montbui l’Oficina Mòbil 
d’Informació al Consumidor 
de la Diputació de Barcelona 
la qual presta servei als mu-
nicipis que no disposen de 
serveis propis en matèria de 
consum.
Es tracta d’un servei als 
consumidors i usuaris 
montbuiencs que, a través 
de l’assessorament directe, 
facilita informació i l’edu-
cació en matèria de con-
sum, protecció jurídica i la 
reparació de danys.

Dimarts, visita de 
l’Oficina Mòbil 
d’Informació al 
Cosnsumidor

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte a 
partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora una sessió de 
“L’hora del conte” per als me-
nuts, amb “Buu !, contes per 
perdre la por”. L’activitat està 
especialment adreçada a in-
fants a partir de 3 anys, i anirà 
a càrrec de Gisela Llimona.

Dissabte, nova 
Hora del Conte a 
la biblioteca Mont-
Àgora

ARRENDAMENT  CAFETERIA
LA LLIGA de CAPELLADES 

Donat que el 2 de setembre d’enguany que-
darà resolt  el contracte d’arrendament de la 
cafeteria amb l’actual llogater, comuniquem 
a totes les persones interessades en la licita-
ció del nou contracte  d’arrendament,  que  
poden  consultar  les bases del concurs a 
https://www.societatlalliga.com

Junta Societat La Lliga, juny de 2018

ES NECESSITA
PROGRAMADOR/A  

De màquines shima seiki
amb experiència demostrable

Perfil responsable 
 per empresa comarca de l’Anoia

Interessats envieu 
currículum amb foto a:
confeccio2@gmail.com
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ÒDENA / LA VEU 

Durant el mes de juny, 
les compres en els 
comerços  del nucli 

antic d’Òdena  poden tenir 
premi, ja que Òdena s’ha su-
mat a la campanya de dina-
mització del comerç local 
que promou la Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions 
de Barcelona, Lleida, Girona 
i Tarragona, PIMEComerç i 
que coordina l’Oficina de Ges-
tió del Programa de Barris. 
Òdena s’hi ha adherit junta-
ment amb 36 municipis més 
d’arreu de Catalunya.
Es tracta d’una campanya co-
mercial per ajudar a donar 
a conèixer la vila i on hi han 
accedit participar de forma 
voluntària els comerços. Cada 
vegada que algú faci una com-
pra, rebrà una butlleta que 
haurà d’omplir i dipositar en 
una capsa. Entre tots els par-
ticipants, el dia 4 de juliol en 
els actes de la revetlla de sant 
Joan, se celebrarà el sorteig on 
es donaran a conèixer els 37 
clients guanyadors de Calaf.

Entre tots els municipis es re-
partiran un total de 1.369 pre-
mis valorats en 100.000 euros. 
Els premis consisteixen en 
experiències gastronòmiques, 
nits d’hotel, visites guiades, 
espectacles i productes típics 
de cadascun dels municipis 
participants en la campanya. 
A més, entre els comerciants 
participants, també es farà 
un sorteig.
Des d’Òdena, el premi que 
s’ha ofert és un vol en globus 

i uns tiquets degustació per a 
consumir el dia de la Fira de 
la Vinyala.
Els comerços del nucli antic 
d’Òdena que participen en 
la campanya són: Forn de 
pa d’Òdena, taller mecànic 
Motor ADN, La pentinado-
ra d’Òdena, centre d’estètica 
Emília, perruqueria Lourdes 
Jiménez, Bar Jordi, Can Vileu, 
Il Nuovo Cafè,  Bar la Cruïlla, 
Cal Llobet, ONDinstal, Viñals 
i la farmacia.

Òdena s’adhereix a la campanya 
‘Barris Antics. Molt per descobrir, 
molt per oferir’

ÒDENA / LA VEU 

Òdena engega aquest 
dijous 14 de juny la 
temporada de pisci-

na amb una piscina posada a 
punt. Durant els darrers me-
sos s’han dut a terme petits 
arranjaments i millores a les 
instal·lacions perquè els ve-
ïns i veïnes puguin gaudir del 
servei durant tot aquest estiu.
La posada a punt de la ins-
tal·lació ha constat princi-
palment de la neteja amb 
profunditat del fons de la 
piscina i canvi de tota l’aigua, 
de substitució de rajoles mal-
meses, arranjaments del terra 
en mal estat, modificació d’al-
guna aixeta, canvi i reparació 
de la il·luminació de l’habita-
ció de màquines, s’ha canviat 
el bru, s’ha repassat la gespa i 
s’ha fumigat per eradicar les 
formigues i les abelles. 
Les persones interessades po-
den realitzar els abonaments 
al registre de l’Ajuntament 
(Plaça Major, 2) de dilluns 
a divendres de les 8-15 h. i 
els dilluns i dimarts de les 

16.30-19 h. (durant els me-
sos de juliol i agost a la tarda 
romandrà tancat el registre 
de l’Ajuntament) i al Centre 
Cívic del Pla d’Òdena, de di-
lluns a divendres d’11 a 15h. 
Els preus de l’entrada es man-
tenen com en els darrers anys 
en 3,50€ els dies laborables i 
5€ els dies festius. En el cas 
dels menors d’entre 5 i 16 
anys i els majors de 60 anys 
el preu també es manté en 
2,35€. L’horari de la piscina 

Obre la piscina municipal d’Òdena

al llarg de tota la temporada 
serà de les 11 h a les 20 h, tots 
els dies de la setmana. 
La data inicial prevista per 
la inauguració era el passat 
dissabte 9 de juny però es va 
haver d’ajornar cinc dies fins 
a disposar de la resolució 
formal del tribunal català de 
contractes del sector públic, 
ja que una empresa no ad-
judicatària va interposar un 
recurs especial en matèria de 
contractació.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de juny, el grup d’Es-
querra Republicana de 

Vilanova del Camí va parti-
cipar en una sessió de treball 
on van realitzar diferents di-
nàmiques per començar a 
definir els eixos del programa 
electoral i buscar la fórmula 
per millorar Vilanova.
La trobada -que ha inclòs 
dinàmiques, sessions de tre-
ball i debat- s’ha caracterit-
zat per la quantitat d’idees 
que tots els participants van 
aportar per posar la llavor 
d’un nou projecte municipal 
que pretén representar tots 
els veïns del poble. 

En aquesta jornada també 
s’ha volgut plasmar la feina 
constant que fa Esquerra Re-
publicana des de l’oposició, 
i les ganes de reprendre els 
projectes que van haver de 
quedar a mitges en aquest 
mandat per manca de temps.
Es van tractar temes que in-
teressen i afecten directament 
els vilanovins en el seu dia a 
dia, i van sortir propostes 
molt interessants per fer de 
Vilanova una ciutat més ama-
ble pels seus veïns. 
La regidora, Meritxell Hum-
bert, reconeix que la situació 
és complicada, però seguiran 
treballant per millorar els re-
sultats i obtenir més dels dos 
regidors que tenen ara.

Jornada Municipalista 
d’Esquerra Vilanova del 
Camí 

MONTBUI / LA VEU 

A la sala d’exposicions 
del Refugi, el passat 
20 de maig, dins del 

marc de les festes del Roser 
de La Tossa, es va inaugurar 
l’exposició d’art cal·ligràfic i 
poesia d’Alba Cunillera, titu-
lada “Poetical”.
L’exposició mostra diferents 
obres on es combina la po-
esia amb l’art cal·ligràfic en 
un mateix traç, i també pe-
ces-objecte artístics, oferint 
un treball de caràcter mini-
malista i exquisit.
L’exposició està sent un èxit 
en tots els sentits, ja que 
pràcticament s’ha venut tota 
l’obra, i en paraules dels seus 
visitants és “una exposició 

sorprenent, original i molt 
especial”, “una exposició que 
arriba al cor”.
Aquesta exposició es podrà 
veure fins al setembre, en ho-
res d’atenció de l’Oficina de 
Turisme: dimecres i dijous de 
10.00 a 13.00 h, divendres i 
dissabtes de 9.00 a 14.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h, i diumen-
ges de 10.00 a 14.00 h.

Èxit de l’exposició d’art 
cal·ligràfic “Poetical” d’Alba 
Cunillera a La Tossa
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EL BRUC / LA VEU 

En l’edició del Benvin-
guts a Pagès d’aquest 
passat cap de setmana, 

per primer cop, el Bruc ha 
format part de l’agenda d’ac-
tivitats organitzades per tot 
el país, amb la “Descoberta 
del Parc Rural de Montserrat 
al Bruc. El món de l’oli”. En 
aquesta primera ocasió els 
productors d’oli del munici-
pi han acompanyat als més 
de trenta participants que 
han volgut conèixer com es 
produeix l’oli i passejar pels 
camps d’oliveres al peu de la 
muntanya de Montserrat.
L’activitat ha estat organitzada 
pels productors locals d’oli, 
Montbruc i Cal Mestre Xic, 
els quals formen part de l’As-
sociació de Pagesos del Peu-
demont de Montserrat –www.
montserratalplat-. L’itinerari 
va començar al bell mig del 
casc antic del municipi fins 
arribar als camps d’oliveres 

per conèixer les diferents va-
rietats d’oli que es produeixen 
al Bruc, la vera i palomar, així 
com tot el procés d’elaboració 
fins que l’oli arriba a la taula, 
i poder veure i pujar a dalt 
d’un tractor. Seguidament, 
es va visitar el molí de Can 
Domènec amb l’explicació de 
com s’utilitzava antigament 
el trull. L’activitat va finalitzar 

L’oli i les oliveres del Bruc, 
al Benvinguts a Pagès

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat dissabte 2 de 
juny s’encetaven les vi-
sites guiades al Castell 

de La Torre de Claramunt amb 
més de 100 persones inscrites, 
després que l’Ajuntament del 
municipi i els propietaris de la 
fortalesa signessin un acord de 
col·laboració el passat dia 11 
d’abril. Així, totes les persones 
interessades a conèixer el cas-
tell podran realitzar una visita 
guiada en grup cada primer 
dissabte de juny i de desembre 
entre les 10 i les 13h, organitza-
des en quatre torns.
El preu de l’entrada és de 5 eu-
ros, un import fixat per l’Ajun-
tament per sufragar les despe-
ses de contractació dels guies i 
el material que s’ofereix al visi-
tant, en cap cas, els propietaris 
reben cap aportació econòmi-
ca. En tot moment, la família 
De Febrer, propietària de la 
fortalesa, accedeix a obrir les 
portes de manera desinteressa-
da.  Amb aquest gest, la famí-
lia De Febrer, que actualment 
viu al castell, obre les portes 
de casa seva amb l’únic interès 
d’afavorir la divulgació i pro-
moció de la història del muni-
cipi, la qual cosa, el consistori 
agraeix profundament. 
És conegut l’esforç de la famí-
lia De Febrer per mantenir i 
conservar el castell però també 
per compartir, que amb aquest 
gest es torna a posar de mani-
fest. Tot i que sempre han estat 
oberts a col·laborar i així ho 
feien cada any acollint visites 
d’estudiants de l’escola, amb 
aquest acord, fan un pas més 
endavant.
El Castell de la Torre de Clara-
munt té una planta hexagonal, i 
consta de planta baixa i tres pi-
sos. L’espai s’articula al voltant 
de tres patis. Aquesta estruc-
tura tan complexa reflecteix la 
successió de reformes i amplia-
cions que s’hi ha fet en diversos 

moments. La part més antiga 
seria la façana nord, que té una 
torre quadrangular adossada 
a l’angle nord-est. Als segles 
XIV-XV es va fer una ampli-
ació cap al sud. Finalment, al 
segle XVI es va ampliar de nou 
cap a l’est i cap al sud, cosa que 
fa que avui les façanes d’estil 
renaixentista siguin més visi-
bles. A l’exterior, davant de la 
façana est es conserva un tram 
del fossat que devia circumdar 
el castell. També es conserva 
l’església de Sant Joan Baptista, 
originàriament d’estil romànic, 
que segurament formava part 
del recinte original del castell.
Aquesta nova acció de promo-
ció del patrimoni s’inclou tam-
bé dins el projecte “Anoia, terra 
de castells” d’Anoia Turisme en 
el qual l’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt també hi està 
adherit. Es tracta d’una inicia-
tiva del Consell Comarcal de 
l’Anoia.
La pròxima cita serà l’u de 
desembre amb quatre torns; 
a les 10:00h, 10:15h, 11:00h i 
11:15h. Les persones interes-
sades a realitzar la visita guiada 
poden reservar la seva plaça 
trucant Al telèfon 635 922 384 
o a través de la web www.ano-
iapatrimoni.cat.

Més de 100 persones 
visiten el Castell de La 
Torre de Claramunt 

Els propietaris 
accedeixen a obrir 

les portes de manera 
desinteressada, el preu 
de l’entrada està fixat 

per l’administració

amb un tast de dues varietats 
d’oli, fuet de Ca la Montserrat 
i cervesa artesana La Rockera.
Una activitat lúdica i pedagò-
gica adreçada a tot el públic, 
per conèixer el món de la pro-
ducció de l’oli, un pilar fona-
mental de l’alimentació medi-
terrània, de la mà de pagesos 
joves però amb arrels i molta 
experiència al darrera.

VALLBONA D’A / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha renovat el 
conveni de col·laboració 

amb l’entitat Canigat per la ges-
tió i control de les colònies de 
gats del municipi de Vallbona 
d’Anoia segons el mètode CER: 
captura, esterilització i retorn, si 
s’escau. 
Aquest control de la població 
dels gats es farà a través de la 
reestructuració, ordenació i 
manteniment de colònies con-
trolades. Es promourà l’adop-
ció dels gats acabats d’abando-
nar, de les cries i, en general, de 
tots els gats susceptibles de ser 
socialitzats.
L’entitat Canigat també s’en-
carregarà d’identificar les ubi-
cacions de les colònies de gats 
amb la intenció de reudir els 
punts d’alimentació, valorar 
el seu estat i mantenir aques-

ta informació actualitzada. El 
control de les colònies es farà 
de manera progressiva seguint 
uns objectius anuals i segons 
el pressupost i les directrius de 
l’Ajuntament, d’acord amb el 
“Programa per a l’establiment 
de colònies controlades de gats 
en àmbits urbans” de la Di-
putació de Barcelona. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
Canigat també promourà una 
activitat anual de consciencia-
ció sobre tinença responsable 
d’animals de companyia.
De la seva banda, l’Ajuntament 

vetllarà pel manteniment de les  
menjadores i aburadors, que 
ja va instal.lar l’any passat, als 
quals només hi podrà accedir 
personal autoritzat, que només 
utilitzarà el pinso en els punts 
d’alimentació autoritzats. 
L’objecte del conveni, dins de la 
Llei de protecció dels animals, 
és el foment de la tinença res-
ponsable dels animals, i es con-
creta en el control de la població 
de gats de carrer del municipi 
de Vallbona d’Anoia amb la in-
tenció d’evitar els problemes de-
rivats de la sobrepoblació.

Vallbona i Canigat renoven el coveni 
per al control de les colònies de gats

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
Tel. 93 803 58 05

666 46 87 86
rosetjardins@rosetjardins.com

c/Òdena,14 -Igualada
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La dona a l’esport

Classe de gimnàstica a les Escoles de l’Ateneu als anys 20. La 
foto forma part de la col·lecció “De fèmines a esportistes. 
La dona a l’esport” que amb motiu del Dia Internacional 
dels Arxius presenta l’Arxiu Comarcal de l’Anoia dins el 

projecte “Fem esport... fem Arxiu” i que es pot veure al web acanoia.
wixsite.com/femesport-arxiuanoia.
Arxiu Comarcal de l’anoia. Autor desconegut. Fons L’Abans.  
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ANEM A SOPAR A LA FRESCA?

EL caprici

el moss

Cal Ramonet

Cor Verd restaurant

Us proposem un ambient 
únic per poder gaudir 

del plaer d’una cuina de 
qualitat per a tots els 
gustos, on els oferim 
diferents propostes,  

carns, peix i marisc a la 
carta i menús de grup

Obert de dimarts a 
dissabte de 20.00 a 

23.00h 
Terrassa o interior

Esmorzars, dinars (menú 
diari i festius), sopars, 
tapes i carta. Menú per 
encàrrec per a grups.

Obert de dimarts a 
diumenge, dilluns tancat

Xurros amb xocolata 
cada diumenge 
de 9 a 11.30h

T’oferim la bona 
cuina, tradicional i de 

proximitat, en un entorn 
privilegiat. Terrassa 
d’estiu, menús per a 

grups, sopars de tapes, 
i brasa. Obert divendres 

per sopars. Dissabtes 
per esmorzars, dinars 
i sopars diumenges i 

festius per esmorzars i 
dinars

Menjar és una de les formes de 
relacionar-se més universals. 

Feu-ho amb la cuina més 
sana, gustosa i propera de 

la comarca. Cuina ecològica, 
natural, i 100% vegetariana. 

Gastronomia Vegana. 
Obert de dilluns a dimecres 
de 10.00 a 16.00h, dijous a 

dissabte de 10.00 a 16.00h i de 
20.30 a 23.45h 

La Clotxa restaurant
Tots els dies menja al 
menú com a la carta.

Gaudeix de 14 primers 
plats + 14 segons plats 
+ bufet de postres. A la 

nit, tapes, maxitorrades i 
carns a la brasa. 
Especialistes en 

“chuleton” de vedella 
reposat.

Dilluns tancat
Novetat menús de tapes.

Av. Països Catalans, 105 
Igualada

637 81 02 50

Av. Països Catalans, 103 
08700 Igualada

93 806 65 96

Crta Igualada a Valls, km 51
08787 Santa Maria de Miralles, 

679 92 61 78

Av. Països Catalans, 99-101. 
Igualada

686 07 20 71

Hotel Robert

Sopars a la terrassa totes 
les nits d’estiu, a partir 

del 23 de juny.

Oferim un menú diari 
molt apetitós i variat, 

coques i tapes 
o servei a la carta. 

També menús per grups.

Av. Catalunya, 08787 
La Pobla de Claramunt

93 808 60 00

C/Sant Roc, 21 - 08700 
Igualada

931 84 47 01 
reserves@elcaprici.com
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vale, 2 cosas, primero la foto no esta bies, esta al revers, 
o sea el comedor se tiene que ver en la parte derecha no 
izquierda i segundo me tendrás que anunciar los xu-
rros con xocolata cada diumenge de 9 a 11.30. gracias
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l’oficina

el gat vist

antiga cafeteria soler

Vine a sopar a la fresca, 
al centre de la ciutat, en 

un entorn agradable i 
acollidor. 

Sopars
Amanides, 

tapes, 
entrepans freds

i calents
Esmorzars

Terrassa a 
la Plaça de 

l’Ajuntament

Esmorzars, 
dinars 

sopars... 
Menú i tapes

Vermuts 
i gin tònics 
a la fresca

el pinche güero
Vine a gaudir del autèntic sabor 

Mexicà al centre d’Igualada. Amplia 
terrassa per les nits d’ estiu.

Tasta els nostres nachos amb 
frijoles, guacamole, quesadillas, 

tacos de barbacoa, cochinita 
pibil, burritos, enchiladas.

menjar vegetarià, sense gluten i 
per a nens.

Obert de dimarts a diumenge de 
19.30 a 23.30 h

c/ Santa Caterina, 41 - 
Plaça Isabel·la - Igualada

93 625 58 38
 www.elpincheguero.eu

Pl. de l’Ajuntament 10
08700 Igualada

93 131 76 20

c/ Santa Maria, 6
Igualada

93 805 28 32

Av. Barcelona, 23
Igualada

93 803 75 33 

es moss enoteca

Enoteca, on tastar vins, 
caves i alguns dels 

productes més típics de 
Menorca.

Sopars, pinxos i tapes.

Pl. de l’Ajuntament
08700 Igualada

93 013 63 20



ANEM A SOPAR A LA FRESCA?
el rovell de l’ou

la crepe

Sopa com a casa
al Rovell de l’Ou

A La Crepe trobareu una 
varietat de combinacions 
per triar. De manera que 
tant si et ve de gust crep 
dolça com salada, tenim 

el lloc ideal per a tu.
Interior i terrassa

Pl. del Pilar,12-13 
Igualada

93 804 53 27

c/ Santa Maria, 20
08700 Igualada

93 007 32 46

racó del traginer
Restaurant

Braseria 
i Cafeteria

· Menú diari i festius
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

Les nits de dijous i 
divendres especials 

amb” Pizza Mamma”a la 
terrassa o dins la bota.

c/ del Traginers, 5
Igualada

93 805 01 63
racodeltraginer@gmail.com
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LA LLACUNA / LA VEU 

Després de 6 dies plens 
de propostes i d’actes 
culturals i d’entrete-

niment, del 6 al 10 de juny, 
diumenge va tenir lloc la clo-
enda de la Festa de la Gran 
Gent Activa de la Llacuna.
La jornada va començar a les 
12.30h, a l’església de Santa 
Maria, on va tenir lloc la mis-
sa cantada per la coral la Cui-
tora en la qual es va homenat-
jar a les persones més grans 
del poble: Josep Puig Albet 
i Montserrat Pareta Rovira, 
un matrimoni, tots dos de 89 
anys i socis molt participatius 
del casal.
La celebració també va comp-
tar amb les intervencions de 
l’alcalde Josep Parera, la re-
gidora Rosa Busquet i la Sra. 
Emilia Solé que va dedicar un 
escrit sobre la llibertat de la 
gent gran. La missa va finalit-
zar amb un brillant repertori 

i actuació de la Coral Cuitora. 
A la sortida i sota les voltes de 
la plaça Major es va celebrar 
un excel·lent aperitiu amb 
còctel per celebrar els 15 anys 
del Casal.
Seguidament, al local de Cal 
Sagrera es van aplegar més de 
100 persones per participar 
en el dinar de germanor, du-
rant el qual es va fer un ho-
menatge als matrimonis que 
hagin fet les noces d’or: Magí 
Segura Raventos i Rosa Ale-
do Mendez, socis del casal i 
col·laboradors. També, com 
a novetat es va homenatjar a 
les vídues o vidus que feien 
50 anys que s’havien casat. 
En aquest cas va ser Rosa 
Busquet.
També, en el marc del dinar, 
el Casal de la Gent Gran de la 
Llacuna, va fer un homenat-
ge a l’alcalde, Josep Parera, 
per la seva especial atenció al 
col·lectiu de la gent gran i al 
Casal de la Llacuna i d’agra-

El dinar de germanor posa el punt final a la Festa de 
la Gran Gent Activa de la Llacuna

ïment per aquests 15 anys de 
dedicació.
En el transcurs del dinar tam-
bé van haver-hi regals genti-
lesa d’Instal·lacions Parera i 
per acabar amb bon humor la 
festa i la setmana, es va comp-
tar amb l’actuació de MAYTE 
CARRERAS, show-woman i 
actriu còmica que va fer riure 
a tothom d’allò més.
L’Ajuntament i el Casal, or-
ganitzadors de la festa, es 

mostren molt satisfets de la 
participació i fan una valo-
ració molt positiva de tota la 
setmana i del nivell dels actes 
i activitats programades es-
pectacles, sortides, xerrades...
La Festa de la Gent Gran Ac-
tiva de la Llacuna va comptar 
amb la col·laboració d’Instal-
lacions Parera, Petromiralles, 
Santos Garcia Ventanell, Ca-
ves Vilarnau, Pagés de Rofes i 
Coaliment.

LA LLACUNA / LA VEU 

El pròxim dissabte 16 de juny, 
la plaça Major de la Llacuna 
serà l’escenari on es projecta-
rà l’òpera Manon Lescaut de 
Puccini en el marc del pro-
jecte del Liceu a la Fresca, un 
projecte del Gran Teatre del 
Liceu que vol apropar i fer 
gaudir a tothom de l’òpera 
L’òpera Manon Lescaut, és 
una de les òperes més po-
pulars de G. Puccini, que es 
representarà al Gran Teatre 
del Liceu dissabte a les 22h i 
es podrà seguir en directe per 
una pantalla gegant a la plaça 
Major de La Llacuna.
Aquesta és la segona vegada 
que l’Ajuntament de La Lla-
cuna s’adhereix a la iniciativa 
Liceu a la fresca, que va inici-
ar-se el 2015 i s’emmarca dins 
de Liceu al Territori. L’objec-
tiu d’aquest projecte és apro-
par l’òpera de forma gratuïta 
a tota la societat. 
L’òpera Manon Lescaut és 
previst que arribi simultà-
niament a més de 100.000 
persones i a 266 municipis 
de Catalunya, a més d’altres 
ciutats dels Països Catalans, 
l’Estat espanyol i Portugal. 
Serà a les deu de la nit i l’en-
trada és gratuïta.

La Llacuna apropa 
el Liceu a la plaça 
Major

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de juny, l’Ajuntament 
de la Llacuna va home-

natjar, a Àngel Marqués, que 
el passat 4 de juny va complir 
100 anys. 
L’alcalde de la Llacuna, Josep 
Parera, acompanyat dels regi-
dors Rosa M. Busquet, Xavi-
er Trilla i Josep Martí el van 
visitar a casa seva on estava 
acompanyat dels seus fami-
liars i li van lliurar una placa 
commemorativa i un obsequi. 
L’Àngel va néixer a Sear, Galí-
cia el 1918.  Va passar i so-
breviure molts anys a la dura 
postguerra i gràcies a la molta 
valentia i força va afrontar els 

reptes de tirar endavant una 
casa de pagès humil i situada 
al cor de Galícia, a Sear, mu-
nicipi natal, on ell i la seva 
dona, l’Elena, van formar una 
família i, dia a dia, van lluitar 
per millorar la vida del seu 
entorn i la dels seus. 
L’Àngel ha estat i és una per-
sona vital, treballadora i em-
prenedora. Actualment, i des 
de fa 9 anys, resideix a la Lla-
cuna amb la seva filla, Estre-
lla, la infermera del municipi 
molt estimada per a tots els 
veïns. També pot gaudir de 
nets i besnéts.
Es creu que una de les fórmu-
les per arribar als seus meres-
cuts 100 anys és mantenir en-
cara la vitalitat i el somriure.

Homenatge de l’Ajuntament llacunenc a l’avi 
centenari Àngel Marqués

CAPELLADES / LA VEU 

Des de la Biblioteca El Safa-
reig s’ha preparat un centre 
d’interès amb tot de propos-
tes per fer aquest estiu. Així 
es pot trobar una àmplia se-
lecció de guies de viatge, ja 
que precisament s’ha renovat 
i incrementat aquesta secció 
amb nous llibres.
Trobaràs guies de països més 
exòtics, però també n’hi ha 
que parlen d’Europa, de l’Es-
tat Espanyol i de Catalunya. 
Aquesta informació de viat-
ges es complementa, a més 
a més a de les guies, amb les 
diferents revistes de viatges 
i de rutes per descobrir el 
territori.
En aquest sentit també s’ha 
recollit diversos llibres que 
proposen rutes per fer en bi-
cicleta o caminant, per desco-
brir el territori.

Racó destacat amb 
guies de viatge a la 
biblioteca El Safa-
reig de Capellades
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PIERA / LA VEU 

El pròxim divendres 
15 de juny, a partir de 
les 21.30 hores, el bar-

ri antic de Piera acollirà l’11a 
edició de la Ruta dels Músics. 
Es tracta d’un esdeveniment 
en el qual participaran 15 
agrupacions musicals i que 
portarà la música als portals 
i racons més emblemàtics del 
barri dels Gats, com el Portal 
del Romanyà, Cal Vendrell, la 
Capella de Sant Sebastià, Cal 
Moixona, la Casa de la Volta, 
la porta del Castell o les places 
del Sant Crist i de l’Església. El 
tret de sortida serà una cerca-
vila amb la Marching Band de 
l’Aula Municipal de Música, 
que sortirà de la plaça de la 
Creu i arribarà fins a la plaça 
de Joan Orpí. En aquest punt, 
el violoncel·lista Quim Molina 
inaugurarà la ruta plena d’es-
pelmes i teieres que il·lumina-
ran les actuacions. 
Aquest any hi participen els 

grups Bauma, Saidax & Nose 
Beatbox, Pedaços, la Clara i 
l’Aina, l’Escola de Música dels 
Hostalets, la Carme Llovera i 
el Joaquim Veciana, Give, Petit 
& Nuna, Notas Sordas, Biruji, 
De Milagro, Projecte Na & Fri-
ends i HcB. Tots aquests grups 
interpreten estils diversos que 
van des del folk a la música 
clàssica passant pel rap, versi-

ons pop i la rumba, entre d’al-
tres. Les formacions musicals 
es caracteritzen perquè totes 
són o tenen algun integrant de 
la nostra vila. 
La ruta finalitzarà a les dotze de 
la nit amb els tambors dels Di-
ables de Piera. A partir de dos 
quarts d’una de la matinada es 
podrà gaudir dels concerts dels 
grups Madafakas i Gall Mut.

Arriba una nova edició de la Ruta dels 
Músics a Piera

PIERA / LA VEU 

L’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases oferirà el 
proper diumenge 17 de juny el 
seu espectacle de final de curs. 
L’obra porta per títol  Amic 
meu i pretén fer un recorregut 
per quatre moments viscuts 
per nens refugiats de Síria a 

través de música instrumen-
tal, vocal, de moviment i 
d’imatges: la vida a Síria, el seu 
viatge cap a Grècia, la vida al 
camp de refugiats i el seu fu-
tur. En l’espectacle, que es farà 
al Teatre Foment a les 12 ho-
res del migdia, hi participaran 
tots els alumnes del centre. 
L’obra s’emmarca dins el Pla 

Educatiu d’Entorn de Piera, 
que va proposar que aquest 
fos un tema que es treballés a 
les aules durant el curs escolar. 
L’Aula Municipal de Músi-
ca farà una taquilla inversa i 
donarà tot el que es reculli a 
l’ONG Open Cultural Center, 
que treballa al camp de refugi-
ats de Cherso, a Grècia.

Final de curs de l’Aula Municipal de Música

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Ja és a punt de començar 
la nova temporada de la 
piscina als Hostalets de 

Pierola! A partir del dissabte, 
16 de juny, i fins al diumenge, 
2 de setembre, podràs gaudir 
dels millors i assolellats dies a 
la piscina!
L’horari de la piscina serà d’11 
a 20 hores de manera ininter-
rompuda. Per als nedadors hi 
haurà carrils reservats tots els 
dies de 10 a 11 hores.
Els abonaments es podran fer 
a la piscina i caldrà aportar 
fotografia i DNI. Per als abo-
naments familiars serà neces-

sari mostrar el llibre de famí-
lia i certificat de parella de fet. 
Les persones amb discapaci-
tat s’hauran d’acreditar amb 
el certificat de la Generalitat.
I mentre gaudeixes del sol i 
l’aigua, el bar estarà obert tots 
els dies de 10 del matí fins a 
mitjanit durant la setmana i 
fins a les 2.30 hores els caps 
de setmana.

Cursets de natació:
Els cursets de natació estan 
previstos del dia 2 al 28 de ju-
liol per infants i joves d’entre 
4 i 14 anys. Preu 60€ i les ins-
cripcions s’obriran entre els 
dies 16 i 27 de juny.

Refresca’t l’estiu a la 
piscina dels Hostalets 
de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’Associació per la Cultu-
ra dels    Hostalets de Piero-
la, com ha vingut fent en els 
darrers anys,  organitza la 
retransmissió de la prope-
ra edició del “Liceu a la Fres-
ca”, amb l’òpera de Puccini 
“Manon Lescaut”
L’objectiu d’aquest esdeveni-
ment és apropar el món de 

l’òpera al màxim de persones 
possibles i arreu del territori. 
És una acció que es realitza 
conjuntament amb el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona 
i amb el suport de Televisió 
de Catalunya i Catalunya Rà-
dio.
La retransmissió tindrà lloc 
a l’Auditori de Cal Figueres 
el dissabte 16 de Juny a les 
22.00h. Entrada gratuïta.

El ‘Liceu a la Fresca’ 
arriba als Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Servei Local d’Ocu-
pació dels Hostalets de 
Pierola organitza una 

formació per obtenir la certi-
ficació oficial d’operador/a de 
carretons elevadors frontal i 
retràctil.
El proper dimecres 20 de 
juny el Servei Local d’Ocupa-
ció hostaletenc realitza una 
nova acció formativa dirigida 
a persones en situació d’atur 
i per fomentar l’ocupació 
al municipi. Es tracta d’un 
curs per obtenir de la certi-
ficació oficial d’Operador/a 

de Carretons Elevadors 
frontal i retràctil.
Els curs, dinamitzat per l’em-
presa  Sati Formació, es farà 
al Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològica 
- CRIP (c/ Aureli Roviralta, 
2) i tindrà una durada de 8 
hores (de 9.30h a 14h i de 15h 
a 18.30h) entre la part teòrica 
i pràctica.
La formació es promoguda 
per la Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola per 
tal de facilitar la incorpora-
ció al mercat de treball de les 
persones demandants d’ocu-

pació del municipi. El cost 
del curs serà de 10€, que es 
retornarà als participants del 
curs que estiguin empadro-
nats i inscrits al Servei Local 
d’Ocupació “@gafat”.
Les inscripcions són limi-
tades i es donarà prioritat a 
les persones empadronades 
al municipi, inscrites al SLO 
dels Hostalets de Pierola i per 
ordre d’inscripció.
Les persones interessades 
s’hauran d’adreçar a la recep-
ció de l’Ajuntament per for-
malitzar la inscripció (Pl. Cal 
Figueres, 1) o bé trucar al 93 
771 21 12.

Formació en logística per persones en 
situació d’atur als Hostalets de Pierola

La Polifònica de l’Urgell, 
en concert
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge a les 7 de la tarda, 
l’Auditori Cal Figueres acollirà 
un concert del cor de cambra 
Polifònica de l’Urgell, en què 
actuaran com a solistes Marta 
Sans, Rosa Andrés i M. José 
Viñuales, amb l’acompanya-
ment al piano i la direcció 
d’Àngel Sans i Sorribes. La Po-
lifònica de l’Urgell és un cor 

de cambra jove fundat el 2000 
pel seu director, Angel Sans 
i el seu repertori comprèn 
música de tots els temps, des 
del segle XII fins l’actualitat: 
polifonia del Renaixement, 
música clàssica i simfònica, 
cançó popular, gospel, cine-
ma, àries i cors d’opera, sar-
suela i musicals. Organitzen 
Els amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola.



38  |  COMARCA Divendres, 15 de juny de 2018

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest proper dilluns, 
18 de juny, Capella-
des iniciarà el nou 

servei de recollida d’escom-
braries Porta a Porta. A partir 
de les 8 del vespre ja es podrà 
deixar el cubell amb les res-
tes orgàniques- dilluns toca 
treure l’orgànica- a la porta de 
cada casa.
Al llarg de la setmana s’ani-
ran retirant els contenidors 
que hi ha repartits per la vila, 
alliberant noves places d’apar-
cament.
Aquestes dies es pot anar cada 
matí d’11 a 2 de la tarda i de 5 
a 8 del vespre a recollir el kit 
de reciclatge: un cubell petit 
per la resta orgànica que es 
queda dins de casa –amb les 
bosses compostables d’aques-
ta mida-, un cubell més gran 
també d’orgànica per treure al 
carrer, un altre de color blanc 
per treure al carrer quan toca 
envasos, paper o vidre i un al-
tre gris pels dies que toca res-
ta –que és allò que no es pot 
reciclar-.
El lloc per recollir aquests 
cubells, fins el diumenge 17, és 
l’antiga pizzeria Xups, al nú-
mero 19 del Passeig Concep-
ció. Només cal portar el DNI i 

senyalar el lloc on es viu.
A partir de la setmana vinent 
tots els dubtes que hi hagi es 
podran preguntar a l’Oficina 
d’Atenció al Públic, situada a 
l’Antic Correus –número 2 del 
carrer Portal-. Hi seran els di-
marts de 10 a 3 i els divendres 
de 4 a 7 de la tarda. També es 
pot resoldre temes per telèfon 
(698 714 713) i per correu elec-
trònic (info@anoiaverda.cat).
Cal recordar també que aquest 
mes de juny entra en funcio-
nament la Deixalleria Mòbil. 
Es podrà fer servir a les tar-
des dels dilluns de la primera 
i la tercera setmana de mes i 
dimarts tot el dia. Una setma-
na estaran a la plaça Catalu-
nya i l’altra al Passeig Miquel 
I Mas, a la cantonada amb el 
carrer d’Oló.  

Dilluns  comença la 
recollida Porta a Porta 

CAPELLADES / LA VEU 

Per la capvuitada de 
Corpus Capellades ha 
celebrat un any més les 

tradicionals Festes del Car-
rer. Enguany, però, el temps 
ha estat el protagonista més 
destacat que ha condicionat 
i alterat el programa previst.
Divendres el tret de sortida 
va arribar amb el Pregó, on 
van participar les entitats fes-
tives: Gegants, Capgrossos, 
Falcons, escola de dansa Dan-
ce&Fun i  Dimonis de Cape-
llades. Tots junts van partici-
par a la cercavila i van actuar 
davant el nombrós públic que 
es va reunir a la plaça Verda-
guer per escoltar primer les 
paraules del regidor de Cul-
tura, Àngel Soteras, i del pre-
goner, Jordi Gabarró. El pri-
mer va destacar com les festes 
capelladines estaven plena-
ment vigents perquè s’havien 
sabut adaptar als canvis dels 
anys sense perdre, no obstant 
això, la seva essència. Gabar-
ró per la seva banda va posar 
en valor el bon moment de 
les Festes, que havien estat a 
punt de desaparèixer durant 

els anys de misèria i gana de 
la postguerra.
Dissabte al matí van comen-
çar les festes amb el Barri de 
les Bledes. Al matí els més 
petits van anar a portar la pa-
nera i a la tarda es va ballar 
lluïdament primer al barri i 
després a la Piscina.
Diumenge, la pluja ja va por-
tar a moure de lloc la festa 
infantil, que va haver d’entrar 
al Teatre La Lliga. Dilluns, 
la inestabilitat va permetre 
fer lluïdament les paneres al 
matí, però va marcar el Ball 
de tarda. Dimarts i dimecres 
van ser els dies més mullats. 
El Barri del Gegant va poder 

Festes del Carrer de Capellades, 
totalment influenciades per la pluja

portar la panera, però el Ball 
de tarda es va haver de tras-
lladar al Pavelló Poliesportiu, 
on feia molts anys que no 
s’hi havia ballat. Dimecres el 
Barri del Ninot es va quedar 
sense paneres i a la tarda es va 
poder ballar a la plaça d’Es-
panya però no a la Piscina, 
tornant altre cop al Pavelló.
Dijous va ser el dia més con-
corregut. Al matí les paneres 
es van espantar pels núvols, 
però a la tarda tothom va vo-
ler acomiadar les Festes del 
Carrer i això va fer que aca-
bessin sent una de les edici-
ons més participades, tant de 
canalla petita com de grans.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
fet el tercer i darrer 
concert del Festival 

d’Orgue de Capellades, amb 
Frederic Prat a la flauta tra-
vessera, Josep Xaubet a l’orgue 
i l’acompanyament de la Coral 
Capella de Música de la Tossa. 
Després d’aquests tres recitals, 
molt variats i ben rebuts tots 
pel públic, ara toca comen-
çar a preparar el Festival de 
l’any vinent. De cara a la tar-
dor, es preveu continuar amb 
les visites guiades de l’orgue 
als alumnes de cicle superior 
de les dues escoles de Cape-
llades, ja que van tenir molt 
bona acollida per part des 
estudiants, que van descobrir 
així les entranyes d’aquest 
instrument.
Aquestes tres edicions del 

Festival de l’Orgue han ofer-
tt programes clàssics i com-
binacions innovadores (amb 
gralla, jazz, cinema, etc.) per 
explorar les diferents possi-
bilitats de l’instrument. En 
aquest sentit, el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, va-
lora com “tanquem aquesta 
tercera edició i comencem 
a treballar ja en la propera. 
El nostre festival s’ha fet un 
nom entre músics i públic i 
són diverses les propostes 
que rebem. Volem continu-
ar trobant elements sorpre-
nents sense renunciar en cap 
cas a l’excel·lència perquè és 
el tret que ens pot fer singu-
lars. Hem fidelitzat un pú-
blic que no ve només amb 
l’expectativa d’escoltar grans 
concerts sinó de viure ex-
periències diferents i no el 
podem decebre”.

El Festival d’Orgue posa 
punt i final amb gent de 
casa

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de juny 
s’ha iniciat la tem-
porada de bany a la 

Piscina Blava. Els preus dels 
diferents tipus d’abonaments 
– iguals que l’any passat- es 
poden consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Ca-
pellades.
Aquesta temporada s’ha es-
trenat amb l’aplicació d’un 
nou Reglament, on es regula 
qüestions com l’edat mínima 
per entrar sols a la Piscina- 
haver complert 12 anys, no 
entrar amb animals, respectar 
les zones de gespa o no men-
jar-hi, entre d’altres. També 
es regula l’ús de les casetes 
vestidor, que enguany s’han 
adjudicat per sorteig, entre 
les persones inscrites. El re-
glament sencer també es pot 
descarregar a la pàgina web 
de l’Ajuntament.
Aquest any també s’ofereix un 
servei de préstec de cadires a 

les persones grans, dones em-
barassades o amb mobilitat 
reduïda. 
Amb l’objectiu de millo-
rar l’accessibilitat, al llarg 
d’aquesta setmana es canviarà 
una de les escales de sortida 
de dins la piscina, substituint 
aquesta forma vertical per 
una altra que té més inclina-

Piscina Blava: servei de cadires 
i inscripcions als cursets

ció i afavoreix sortir de l’aigua 
sense haver de fer força.
Finalment cal destacar que la 
setmana vinent ja es tindrà a 
punt tota la informació per 
fer les inscripcions per als 
cursets de natació dels nens i 
nenes a partir de 4 anys. Com 
és habitual es faran les 4 set-
manes del mes de juliol.
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MASQUEFA / LA VEU 

El nou model individu-
alitzat de recollida de 
residus unifica sota una 

única empresa la prestació 
dels serveis de recollida se-
lectiva, de recollida de rebuig 
i orgànica i de recollida de 
poda. Així, el principal ob-
jectiu és millorar les xifres de 
reciclatge, situades entorn del 
18% sobre la generació total 
de residus al municipi.
La recollida de residus segui-
rà l’actual model amb la sepa-
ració de les cinc fraccions a 
través de contenidors al carrer 
(rebuig, orgànica, paper-car-
tró, envasos i vidre) i s’incor-
poren canvis i millores amb la 
finalitat d’incentivar i afavorir 
la participació i implicació 
dels veïns en el nou servei; 
entre elles, l’increment d’àrees 
d’aportació completes de les 
cinc fraccions; l’increment de 
la dotació de contenidors de 
les diferents fraccions selecti-
ves; la reducció de la dotació de 
contenidors de la fracció resta; 
la unificació de la ubicació dels 
contenidors en illes compler-
tes amb tots els contenidors; 
l’increment de la freqüència 
de recollida de les fraccions 
selectives; la recollida d’enva-
sos lleugers un dia més a tots 
els nuclis; la recollida de paper 

i cartró un dia més a tots els 
nuclis en temporada baixa; la 
recollida vidre quinzenal a tots 
els nuclis; la implantació d’un 
servei de repàs diari; o la im-
plantació de la recollida de les 
restes vegetals.
Mentrestant, els nous conte-
nidors que s’habilitaran a la 
via pública són accessibles 
a persones amb discapacitat 
funcional, tenen tancament 
retardant de la tapa per evitar 
riscos davant atrapaments, i 
boques limitants per introduir 
els residus de selectiva i així 
evitar que no s’hi llencin altres 
residus que no corresponguin. 
A més, també s’han adquirit 
dos nous camions pel bui-

datge d’aquests contenidors i 
s’afegeix a la flota un vehicle 
elèctric destinat al repàs de 
contenidors.
D’altra banda, com a millora 
de la gestió de les restes vege-
tals, s’habilitaran unes zones 
en els diferents nuclis de la vila 
on els veïns podran lliurar-hi 
la poda particular. Aquestes 
zones estaran degudament 
senyalitzades i amb les seves 
normes d’ús.
Paral·lelament, per infor-
mar-ne amb detall als veïns 
es realitzaran sessions infor-
matives als nuclis afectats pels 
canvis (nucli urbà d’El Maset, 
Can Parellada, Can Valls i Can 
Quiseró). A més, s’editarà un 

Masquefa desplegarà el mes de juliol el nou servei 
de recollida de residus

targetó informatiu sobre les 
normes d’ús de la gestió de la 
poda i quins són els punts ha-
bilitats per la recollida de les 
restes vegetals a les urbanit-
zacions per tal de fer arribar a 
tots aquells veïns del municipi 
que disposin de jardí.

Ferma aposta pel foment del 
reciclatge
El compromís mediambiental 
i la correcta gestió i aprofita-
ment dels residus municipals 
són clau a l’hora de mante-
nir una vila neta, sostenible i 
sa ludable per a tothom. Per 
això, a través d’aquest nou ser-
vei la Regidoria d’Urbanisme, 
Urbanitzacions i Sostenibilitat 
vol oferir als veïns de Masque-
fa el servei més eficaç i eficient 
possible de tractament de les 
deixalles. Així, entre els bene-
ficis del nou servei hi ha l’opti-
mització dels recursos econò-
mics i del cost del servei; una 
major eficiència en la recollida 
de les deixalles i en el mante-
niment dels contenidors; una 
menor ocupació de conteni-
dors de resta a la via pública; 
una major facilitat d’accés als 
punts de recollida selectiva; 
l’assoliment dels objectius es-
tablerts a la normativa actual 
a nivell autonòmic, estatal i 
comunitari; o el foment de la 
inclusió socio-laboral de per-

sones amb discapacitat a tra-
vés d’un acord amb un Centre 
Especial de Treball.

Diumenge 17 de juny, pre-
sentació pública del nou 
servei
Amb l’objectiu d’implicar a la 
ciutadania i als comerços i do-
nar a conèixer el nou servei de 
recollida de residus a la vila, 
l’Ajuntament impulsarà diu-
menge 17 de juny a la plaça 
Josep Maria Vila la Festa del 
Reciclatge i el Medi Ambient 
a partir de les 10.30 h.
L’activitat va dirigida a tots els 
públics i és oberta a tota la ciu-
tadania. Així, els participants, 
podran conèixer els nous con-
tenidors i pujar al camió que 
realitzarà el servei de recolli-
da de residus a Masquefa. La 
festa, a més, també comptarà 
amb un esmorzar popular 
a primera hora i al llarg del 
matí els infants podran gau-
dir d’animació, 36 jocs de 
carrer fets amb materials re-
ciclats, tallers d’aprofitament 
de roba, creació de bijuteria 
amb materials reciclats o de 
construcció de mini-compos-
tadors, exposicions i un punt 
informatiu on es podrà acudir 
per resoldre qualsevol qüestió 
relacionada amb el reciclatge. 
I a les 12 h. es durà a terme la 
presentació pública del servei.

CALAF / LA VEU 

Els tres grups que con-
formen el consistori, 
Junts per Calaf, CiU 

i GiC-VV van aprovar per 
unanimitat presentar con-
juntament i donar suport a 
dues mocions viculades amb 
la defensa de l’escola pública 
catalana i dels drets polítics i 
socials. 

Pancarta llibertat presos 
polítics
La primera moció era en su-
port al professorat de l’IES 
Palau de Sant Andreu de la 
Barca que havia proposat 
l’Assemblea de professorat 
del Palau i la Pataforma de 
suport 9 del Palau de Sant 

Andreu de la Barca. 
El text, demana “l’immediat 
arxiu del procediment judici-
al obert contra els professors 
d’aquest centre i d’altres inici-
ats amb la mateixa motivació 
contra professionals de l’escola 
pública catalana” i exigeix que 
s’aturi la “campanya de crimi-
nalització” contra el model 
educatiu català i que les ins-
titucions educatives i políti-
ques facin públic l’informe 
de la inspecció educativa 
que exonerava el professorat 
d’El Palau.
Finalment, manifesta “l’abso-
lut compromís amb la convi-
vència i la pau entre totes les 
persones que viuen a Catalu-
nya, així com també amb la 
resta de pobles de l’Estat espa-

nyol, Europa i el món”.
L’altra moció exigia l’allibera-
ment de presos polítics, el re-
torn dels exiliats i la denúncia 
de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’Estat espanyol.
En aquesta es manifesta que 
cali “garantir el respecte abso-
lut dels seus drets polítics, ciu-
tadans i humans, sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu 
lliure exercici polític” i a més, 
manifesta “suport incondici-
onal als alcaldes i alcaldesses 
investigats per la fiscalia no-
més per posar urnes”.  
Per acabar, denuncia la “man-
ca de separació de poders a 
l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels 
mitjans de comunicació per 
part de l’estat”. 

Mocions en suport dels professors de 
l’IES Palau i per l’alliberament dels presos 
polítics i retorn dels exiliats a Calaf

Empresa de Vilafranca del Penedés necesita

RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA

Se requiere:
Experiencia mínima 15 años en puesto similar
Estudios en dirección financiera, contabilidad, 

análisis inversiones, costes, legislación 
mercantil y laboral  

Dominio de herramientas de Office
Se valorará inglés escrito y hablado

Se ofrece:
Contrato indefinido

Incorporación inmediata

Interesados enviar currículo a:  
admin@molmat.es
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MONTMANEU / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha elaborat l’Avant-
projecte d’ampliació i 

adequació de l’ajuntament de 
Montmaneu, i també el Pro-
jecte executiu de la primera 
fase d’obres. Aquests treballs, 
consistents en l’adequació 
dels espais, s’executaran pre-
visiblement en vuit mesos i 
tindran un cost de 257.348 
euros, dels quals la Diputa-
ció aportarà prop del 50% del 
pressupost. En una segona 

fase, es realitzarà l’ampliació 
de l’equipament.
La casa consistorial de Mont-
maneu té les seves dependèn-
cies a la primera planta d’un 
edifici del carrer de la Pana-
della. En planta baixa hi havia 
el consultori mèdic, però ara 
aquest espai està desocupat. 
Recentment, l’Ajuntament ha 
comprat la finca veïna amb la 
idea d’ampliar les dependèn-
cies municipals.
Aquest projecte inclou una 
primera fase, a nivell de pro-
jecte executiu, que permetrà 

Avantprojecte d’ampliació i adequació 
de l’ajuntament de Montmaneu

adequar les dependències 
municipals actuals, tot in-
corporant els espais de planta 
baixa, fent-les accessibles a 
persones amb mobilitat re-
duïda. També es resoldran 
problemes d’humitat i manca 
de confort tèrmic, de manera 
que millorin el servei a la ciu-
tadania i les condicions labo-
rals dels treballadors.
La segona fase, inclosa en el 
treball com a avantprojecte, 
estableix les línies bàsiques 
per a la futura ampliació de 
l’equipament.

MONTMANEU / LA VEU 

Aquest cap de setmana tindrà 
lloc la 2a Trobada de Clàssics 
a la Panadella, Montmaneu, 
un cap de setmana ple d’acti-
vitats per als amants dels cot-
xes de fa uns anys

Dissabte 16
- 09:00 Inscripcions 

– esmorzar
- 11:00 Ruta Montmaneu – 
Sant Guim. A la sortida hi 
haurà benedicció dels cotxes 
participants.
- 12:00 El Pastoret 
visites i vermut
- 15:00 Dinar
- 17:00 Ruta Cervera
- 21:00 Ball amb els “The Ro-
llos Stones”, 

pop&rock 60-70-80.

Diumenge 17
- 09:00 Inscripcions 
– esmorzar
- 11:00 Ruta Sta Coloma 
Queralt. A la sortida hi haurà 
benedicció dels cotxes parti-
cipants.
- 12:00 Visites i vermut
- 15:00 Dinar

 

2a Trobada de clàssics a la Panadella

VECIANA / LA VEU 

Des de fa uns dies el 
nucli de Segur dispo-
sa d’un nou element 

d’interès turístic consistent 
en la ruta d’ART ECCLESIA 
exterior amb la qual a través 
d’una caminada d’uns trenta 
minuts pel voltant del poble 
el visitant pot conèixer de 
primera mà el patrimoni re-
ligiós amb que compta la co-
marca de l’Anoia.
Aquest projecte, promogut 
per l’Ajuntament de Veciana 

amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona, és una 
extensió del Centre d’Inter-
pretació del Patrimoni Reli-
giós Anoienc ubicat, des de 
l’any 2015, a l’església de San-
ta Maria de Segur.
Amb aquesta ruta, formada 
per una desena de plataformes 
d’informació sobre els ele-
ments del romànic, gòtic, bar-
roc i renaixement que encara 
conserva l’Anoia, es pretén 
ampliar l’oferta d’oci del muni-
cipi a través d’aquesta activitat 
que combina esport i cultura.

Veciana combina cultura 
i esport en la nova ruta 
ART ECCLESIA

VECIANA / LA VEU 

En un municipi com el de 
Veciana, amb una població 
força reduïda, l’arribada d’in-
fants sempre és motiu d’ale-
gria compartida.
És per aquest motiu, que des 
de l’any 2009, l’Ajuntament 
del municipi ve donant la 
més sentida acollida als 
nounats que formaran el fu-

tur del poble.
En aquesta línia el passat di-
jous 7 de juny, l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, va 
donar la benvinguda al ve-
cianenc Noam Viadiu Cule-
bras nascut el dia 16 de maig 
i que viurà, juntament amb 
els seus pares Enric i Nú-
ria, i els seus germans Lars 
i Cora, a Cal Farré de Santa 
Maria del Camí.

Benvinguda al vecianenc 
Noam Viadiu
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
inaugurarà el proper 
diumenge 17 de juny 

les set botigues antigues ubi-
cades a la plaça Gran recon-
vertides en petits museus. 
Aquest projecte cultural i 
turístic pretén recuperar la 
vitalitat de la plaça porxada, 
que des del 1226 havia aco-
llit el famós mercat de Calaf, 
a partir de la rehabilitació de 
set comerços: un economat, 
una merceria, una escola, una 
pastisseria, una impremta, 
una drogueria i un celler.

Al mes de febrer, es va fer 
l’obertura de les quatre pri-
meres botigues: la impremta 
Juan Oller, la merceria Cal 
Garriga, l’aula de repàs i la 
bodega. Des d’aleshores, des 
de l’Oficina de Turisme s’han 
realitzat visites guiades tots 
els caps de setmana i a hores 
convingudes i és calcula que 
ja hi ha passat més de mig mi-
ler de persones. 
Durant aquests mesos, tam-
bé s’ha estat treballant en la 
rehabilitació i decoració de 
les tres botigues pendents: 
la pastisseria Cal Mestres, el 
colmado Cal Sala i l’ultrama-

rinos Cal Feu que es podran 
visitar per primera vegada el 
dia de la inauguració. 

Una inauguració a l’estil dels 
anys 50 
Els actes començaran a les 
10h amb les portes obertes 
teatralitzades a totes les boti-
gues. 
De la mà de la bodeguera, l’im-
pressor, el pastisser, el mestre, 
la mestressa de la merceria, el 
botiguer i el pintor visitarem 
els racons d’aquests espais i 
descobrirem algun dels se-
crets que amaguen. 
A més, també s’oferirà als visi-

Calaf inaugura les botigues antigues reconvertides en 
museu simulant els anys 50

tants un got de moscatell a la 
bodega, torrons cremats a Cal 
Mestre, sidral amb pegadol-
ça a Cal Feu i Lioneses a Cal 
Sala, ja que van ser alguns dels 
productes per excel·lència 
d’aquests comerços històrics. 
A les 12.30h es realitzarà la 
inauguració oficial, a càrrec 
de l’alcalde Jordi Badia i tot 
seguit, a partir de la 13h hi 
haurà un vermut popular ba-
sat en les begudes i gastrono-
mia dels anys 50. 

Més informació 
Horaris de les visites:
Tots els dissabtes a les 10h i 

a les 12h
Primer i tercer  diumenge de 
mes a les 11.00
Lloc de sortida: Oficina de 
Turisme
Preu: 5 Euros (Per a grups de 
mes de 10 persones 4,25€)
S’estableix una bonificació del 
50% per a:
– Estudiants fins a 13 anys
– Joves entre 14 a 25 anys amb 
carnet jove o estudiant
– Persones jubilades
– Persones amb discapacitat 
que ho acreditin
Més informació 
calaf.turisme@calaf.cat
93 868 08 33

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
26 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
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Ruusuvuori celebra un punt durant la final de diumenge. / F. LLADÓ

VÒLEI / LA VEU 

El Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada ha acollit aquest 

dilluns, 11 de juny, una re-
cepció per a traslladar l’enho-
rabona a l’equip Sènior Mas-
culí de l’Igualada Vòlei Club, 
que en les darreres setmanes 
ha assolit l’ascens a la Primera 
Catalana de cara a la prope-
ra temporada 2018-2019. Els 
de Xavi Carpí van confirmar 
la fita imposant-se al CV An-
dorra per 0 sets a 3 i acabant 
la fase d’ascens en segona po-
sició, amb 9 victòries i 5 der-
rotes. A la trobada d’aquest 
dilluns hi han assistit la plan-
tilla, el president i el cos tèc-

Demà torna a Cal Font el 3x3 de bàsquet més gran dels 
darrers anys
BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte 16 de juny, a 
la plaça de Cal Font 
d’Igualada torna el 

3X3 integrat ara al Circuit 3×3 
FCBQ (Federació Catalana de 
Basquetbol). En aquesta oca-
sió, Igualada és una de les 10 
seus catalanes d’aquest esport 
i compta amb una important 
novetat: els guanyadors de 
cada categoria passaran a la 
final de Barcelona que es cele-
brarà el 25 d’agost.
Les inscripcions han estat un 
èxit rotund: es comptarà amb 
126 equips en total, amb juga-
dors locals però també de fora 
procedents d’altres clubs.  
El 3X3 és obert a tothom i 
a totes les categories, des de 

Felicitació al sènior de 
l’Igualada Vòlei Club pel 
seu ascens

Tres anoienques es proclamen
campiones d’Espanya amb la catalana

mini fins a sènior. Es preveu 
una assistència de gairebé 500 
jugadors que ompliran la pla-
ça de Cal Font de bon bàsquet 
amb 14 pistes i les dues cen-
trals BBVA on es disputaran les 
finals. A més de les competici-
ons per categories, es celebra-
ran els concursos Costa Joieria 
Rellotgeria de tir, two ball i tri-
ples, amb molts bons premis. 
Aquest anys es comptarà amb 
un servei de massatges i refle-
xologia, a càrrec del nou col·la-
borador MIPS. 
El dissabte serà una festa a 
Cal Font amb bàsquet, photo-
call, sortejos, i sorpreses com 
els xecs regal de Global Salut 
o l’entrada gratis per a la zona 

d’aigües del gimnàs Wellness 
Cal Font per als majors de 18 
anys (caldrà que portin banya-
dor) per al mateix dia o bé per 
un altre. A més, tota la plaça 
comptarà amb Wifi Iguana. 
Aquest torneig compta amb la 
col.laboració de la Federació 
Catalana de Bàsquet i, també, 
del BBVA, Ajuntament d’Igua-
lada, Bon Preu - Esclat, New 
York Institute, Costa Joieria 
Rellotgeria, Global Salut, Well-
ness Cal Font, Events, Calde-
reria Dayma, Tranvisa, Iguana 
Comunicacions, Clínica Den-
tal Anoia, Donacces, MIPS, 
Ràdio Igualada, Granier, Agro 
Igualada Cooperativa SCCL i 
Òptica Universitària. 

FUTBOL / LA VEU 

El passat cap de setmana 
les jugadores anoien-
ques Mariona Garcia 

Dalmases (2002, EF Manu 
Lanzarote), Laura Mas Be-
renguer (2004, FC Barcelo-
na) i Aroney González Barco 
(2002, CF Igualada) es van 
proclamar campiones d’Espa-
nya amb la Selecció Catalana 
sub16 de futbol femení.
Van arribar a la final després 
d’una intensa semifinal el di-
vendres contra les Illes Bale-
ars (1-0) a l’Estadi Municipal 

Guillermo Olagüe, de Gan-
dia.
La Selecció Catalana sub 16 
femenina va fer història en 
proclamar-se campiona d’Es-
panya per tercer cop conse-
cutiu, després de batre la Co-
munitat Valenciana en una 
final vibrant (1-0), a Gandia. 
Les catalanes van tombar  les 
amfitriones amb un excel·lent 
desplegament col·lectiu que 
els va permetre dur la inicia-
tiva en el joc i en el marcador, 
a través d’un magnífic futbol 

d’elaboració sumat a una ac-
tuació carregada d’entrega, 
lluita i caràcter guanyador. 
Les catalanes, van saber man-
tenir la identitat amb pilo-
ta per gestionar l’avantatge, 
també van saber aplicar-se 
en el treball de contenció a 
la represa, amb esforç i soli-
daritat tant en la pressió com 
en el tall. Enfront un conjunt 
adversari que ho va inten-
tar fins al final, les catalanes 
es van multiplicar per tapar 
les línies de passada i, amb 
espais a l’esquena i fent gala 
del segell propi en la combi-
nació, van rubricar un partit 
d’alt nivell amb el qual la sub 
16 femenina es consolida una 
altra temporada com la més 
forta en l’àmbit estatal, a més 
d’assolir una nova fita que 
entra en la història del futbol 
formatiu català.

nic i, per part del consistori, 
l’alcalde, Marc Castells, i di-
ferents regidors, encapçalats 
per la responsable d’Esports, 
Rosa Plassa. 
Els integrants de l’equip 
que han fet possible l’as-
cens han estat:
Luis Castelo, Robinson 
Castelo, Isaac Delgado, 
Ricard Delgado, Genís 
Camps, Sergi Escudero, 
Raúl Pulido, Xavier Tira-
do, Joan Ramiro, José Jimé-
nez, Eloy López, Jordi Ra-
bell, Carles Mínguez, Toni 
Marlès, Ludwig Mykina, 
Adrián García i Guillem 
González (capità).



Marc Sànchez (CAI), 3r 
en salt d’alçada al 
Meeting Iberoamericà 
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ATLETISME / LA VEU

Dissabte passat,  9 de 
juny, es van dur a ter-
me a les pistes de Cas-

tellar del Vallès les proves cor-
responents a la jornada Final 
dels Campionats de Catalunya 
de les categ. Sub-14, Sub-12 i 
Sub-10 masc. i fem., amb una 
nombrosa participació d’atletes 
catalans classificats en la fase 
prèvia disputada el 19 de Maig 
a les pistes d’Ascó.
Hi participaren 21 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles/
Dental Igualada, amb una bri-
llant actuació global, assolint 
10 medalles en total:  3 d’or, 3 
d’argent i 4 de bronze, i diver-
sos llocs de finalista. El CAI va 
ser 2n per clubs en Infantils, 
pel que fa a la puntuació global 
dels seus atletes, entre 66 clubs 
participants.

6 medalles per al CAI al camp. 
de Catalunya Sub-14
Pel que fa a les Infantils feme-
nines van sobresortir Nuria 
Moix, campiona de Catalunya 
en salt d’alçada, amb 1,52 m., a 
més de 3ª i Bronze a la final dels 
80 m.t. amb 12”98, i amb 12”81 

10 medalles per als atletes del CAI a 
les finals de Catalunya 

en s/f. i Carla Bisbal campiona 
de Catalunya en 1.000 m.ll. 
amb 3’00”59.
Mar Buchaca assolia dues me-
dalles d’Argent: era 2a a la final 
dels 80 m.ll., amb 10”72, i amb 
10”86 en s/f. i era també sots 
campiona en salt d’alçada, amb 
1,48 m. Elsa Alias era 3a i Bron-
ze en disc amb 23,00 m. i era a 
més 10a en pes amb 9,44 m.
Alba López era 5a a la final 
dels 150 m.ll. amb  20”79 i amb 
20”86 en s/f. i era també 5a en 
salt de llargada, amb 4,74 m. 
Aina Dalmau era 9a en disc, 
amb 17,43 m.
En Infantils masculins,  Rubén 
Sánchez era 6è en 80 m.11. amb 
10”71 a la final, i amb 10”70 en 
s/f., i 7è en 150 m.ll. amb 19”79 
a la final, i amb 19”82 en s/f.
Albert Gil era 6è en martell, 
amb 24,62 m. i Olau Riera era 
9è en javelina amb 25,34 m. 
Joel Giménez era 10è en triple 
salt, amb 9,78 m. i Nil Gómez 
era 12è en 1.000 m.ll. amb 
3’24”42. 

2 medalles per al CAI al camp. 
de Catalunya Sub-12
Pel que fa a les Alevins feme-
nines, Clara Enrich era campi-
ona de Catalunya en els 2.000 

m.ll. amb 7’09”52, i Jana Pla-
nell, 6a a la final dels 60 m. tan-
ques amb 10”35, i amb 10”44 
en s/f.
Pel que fa als Alevins mascu-
lins, Xavi Marimon era 3r i 
medalla de Bronze  en llança-
ment del disc, amb  20,87 m.
 
2 medalles per al CAI al camp. 
de Catalunya Sub-10                                                                                     
Els Benjamins, també a Caste-
llar del Vallès, assoliren 2 me-
dalles a la jornada final:  Emma 
Cerro era 2a i Argent en Llar-
gada, amb 3,42 m., i era 6a en 
la seva s/f. dels 60 m.ll. amb 
9”68, que no li donaven el passi 
a la final.  
Aina Vila era 6a en llançament 
de pilota, amb 15,92m. Laia 
Cerro era 7a a la final dels 60 
m.ll. amb 9”65, i amb  9”69 en 
s/f.  i  Berta Márquez  14a en els 
1.000 m. marxa, amb 6’37”13.  
En Benjamins masculins, me-
dalla de Bronze per a Roc Pons, 
3r en llançament de pilota amb 
27,68 m.  
Iker Pérez era  6è en llargada, 
amb  3,56 m. i 6è a la 2a s/f. 
dels 60 m.ll.  amb 9”73, que no 
li donaven accés a la final.  Xa-
vier Nogales era  9è en llargada, 
amb 3,49 m.

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Marc Sánchez, va 
participar divendres passat en 
la prova del Salt d’Alçada cor-
responent al Miting Internaci-
onal Iberoamericà de Huelva, 
que es va dur a terme a l’Estadi 
Iberoamericà “Emilio Martín”, 
amb la participació d’atletes 
d’èlit estatals i internacionals, 
amb un alt nivell de marques 
en les diferents proves.
Marc Sànchez era 3er en la 
prova del Salt d’Alçada, amb 
un millor intent de 2,11 m.  El 
guanyador de la prova va ser 
el grec Konstadinos Baniotis, 
amb 2,23 m., seguit del britànic 
Cris Baker, amb 2,14 m.

Els Veterans del CAI 
guanyen 13 medalles al 
Campionat de Catalunya
ATLETISME / LA VEU

Els 11 atletes Veterans 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles participants 

diumenge al Campionat de 
Catalunya Master  aire lliure 
de Mollet del Vallès, tingueren 
una molt destacada actuació, 
assolint un total de 13 meda-
lles: 7 d’Or, 3 d’Argent i 3 de 
Bronze, a més de diversos llocs 
de finalista en les proves cor-
responents.
Lluís Marimon era tricampió 
de Catalunya en salt de llarga-
da, en categ. M-90, amb 1,48 
m. i assolia també l’Or en el 
pes, amb un millor intent de 
4,82 m. i també en els 100 m.ll. 
amb 24”28.
Ramon Sánchez Piqué era 
campió de Catalunya en llan-
çam. del pes, en categ. M-40, 
amb 11,46 m. categ. en la que 
era 3r i Bronze Josep Mª La-
gunas, amb 11,33 m. El mateix 
Josep Mª Lagunas era 2n i Ar-
gent en disc M-40, amb 36,97 
m. 
Juan Sánchez García era cam-

pió de Catalunya en Javelina 
M-55, amb 32,36 m. mentre 
el reaparegut amb el CAI José 
Antonio Valdivielso era r i 
Bronze en javelina M-65, amb 
23,28 m.
El debutant amb el CAI Abdel-
jalil Smaq, era campió de Ca-
talunya en el triple salt categ. 
M-50, amb 11,56 m. Rubén 
Piñol era 3r i Bronze en els 
5.000 m. marxa, categ. M-45 
amb 26’01”96.  
Josefa Salazar era campiona 
de Catalunya  en categ. F-45 
en el llançament del disc, amb 
19,12 m., a més de  2a i Argent 
F-45 en martell, amb 23,00 m. i 
també Argent en martell pesat 
F-45, amb 8,24 m. 
Joan Sànchez Bergadà era 5è 
en disc M-40, amb 30,91 m., 
seguit de Ramon Sànchez Pi-
qué, 6è en la mateixa prova i 
categ. amb 28,55 m. 
Antoni Jorba era 5è en els 100 
m.ll. categ. M-55 amb 13”82. 
Antoni López era 8è en els 100 
m.ll. M-45, amb 13”82.

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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Les infantils del CH Igualada, 
subcampiones de Primera Catalana

ATLETISME / LA VEU 

Els nois i noies de categ. 
Sub-16 del CAI Petro-
miralles/Dental Iguala-

da, van protagonitzar una gran 
actuació en la Jornada classifi-
catòria del Campionat de Ca-
talunya disputada diumenge 
a Lleida, assolint molts d’ells 
la classificació en les diferents 
proves per a la final del proper 
23 de Juny. S’assoliren també 
diverses mínimes per al cam-
pionat d’Espanya Cadet de fi-
nals de juny a Castelló.
Pel que fa als Cadets mascu-
lins, van assolir la classifica-
ció els atletes següents: Aleix 
Llorens, 1er en llançam. del 
Pes, amb 14,64 m. i classif. en 
Martell amb 38,30 m.  Alex 
González, 1er en Javelina amb 
43,19 m., i classif. en Disc amb 
34,92 m.  Joan Sendra, en 100 
m. tanques amb 15”51, i tam-
bé en Alçada, amb 1,67 m.  
Jou Morcillo en Javelina amb 
32,57 m. i en 300 m.ll., amb 
39”83 i Jan Bisbal en els 1.000 
m.ll. amb 2’48”06.

HANDBOL / LA VEU 

L’equip infantil femení 
del CH Igualada es va 
proclamar aquest cap de 

setmana subcampió de Prime-
ra Catalana després de perdre 
la final del Top-4 davant l’OAR 
Gràcia Sabadell.
A les semifinals les igualadines 
van guanyar per un ajustat 25 a 
24 al CH Terrassa, en un partit 
que es va decidir als minuts fi-
nals i on els nervis van ser pro-
tagonistes.
A la final les igualadines s’en-
frontaven a un rival temible se-
gons resultats de tot l’any, l’OAR 
comptava tots els seus partits 
per victòries i algunes d’acla-
paradores contra bons equips. 
L’inici del partit va ser brillant 
per l’Igualada: jugant decidides, 
bones passades, bones circula-
cions, bones definicions i gran 
defensa. Les de l’OAR s’estave-
llaven una vegada i una altra 
contra la defensa 5-1 i si podien 
llençar es trobaven amb la por-
tera (millor portera del Top-4). 

Gran actuació dels cadets 
del CAI al classificatori de 
Catalunya

També participaren, sense as-
solir la classificació: Alex Gar-
cía en 300 m.ll. amb 41”40. 
Denis Rivera en 600 m.ll. amb 
1’37”35, i Elias Montoro en els 
100 m.ll. amb 12”94.
Assoliren la classificació per a 
les finals respectives en feme-
nines, Júlia Solé, en 1.000 m.ll. 
amb 3’06”52, Francina Massa-
gué, en 300 m.ll. amb 42”17, 
Cloe López en 3.000 m.ll. amb 
11’54”02, Laura Giménez en 
5.000 m. marxa amb 17’29”07.  
Carla Elías en Salt de Perxa, 
amb 2,60 m. Edit Guzmán en 
llançam. del Pes, amb 8,28 m. 
i Jennifer Candelo en Martell, 
amb 26,13 m.
També participaren, no asso-
lint la classificació per a la fi-
nal: Judit Navarro en 100 m.ll. 
amb 13”84, i en 300 m.ll. amb 
45”81. Marcel·la Solé en 600 
m.ll. amb 1’48”09. Mariona 
Rodríguez en 300 m.ll. amb 
46”70, i en 300 m. tanques 
amb 52”45. Naiara Zunino en 
100 m. tanques, amb 18”12 i 
Mar Planas en Triple Salt, amb 
10,42 m.

Marxem als primers minuts 
amb un parcial 1 a 5.
L’entrenador contrari desquici-
at, el públic de l’OAR, que són 
un exemple de com s’anima a 
un equip (tambors, balls, can-
çons, coreografies...) amb cara 
de circumstàncies i la seva ju-
gadora estrella (MVP del Top-
4) frustrada perquè no sabia 
com aconseguir penetrar la de-
fensa igualadina. Minut 11, 4-7 
. Tot molt ben lluitat i amb un 
esforç titànic davant un equip 
que t’exigeix moltíssim, tant en 
atac com en defensa. Final de 
la primera part 9-13. Primera 
part per emmarcar. La incògni-
ta era si resistirien la seva sor-
tida a l’inici de la segona part.
La van resistir i amb un mèrit 
impressionant, jugant amb 4 ju-
gadores de pista per dos exclu-
sions seguides. Nou de la sego-
na i seguien per davant 14-17.
La referida jugadora de l’OAR 
que juga a la selecció catalana, 
va anar canviant de posició per 
trobar els forats i ara sí que ens 

castigava fort. L’entrenador ri-
val va fer una bona circulació 
de banqueta que les mantenia 
fresques, una utopia pel nostre 
equip. Els àrbitres que havien 
estat molt correctes durant la 
primera part, en aquesta segona 
ens van restar. Les jugades dub-
toses sempre eren per l’OAR , 
la primera falta pitada en atac 
en un equip que entren com 
autèntics ariets va ser xiulada 
a manca de segons per finalit-
zar el partit i com a mínim una 
exclusió nostra s’haurien pogut 
estalviar. Minut 17, 20-20 i si 
fins ara anàven en reserva aquí 
se’ns va acabar la benzina. La 
nostra afició es va quedar afò-
nica animant a l’equip, però ja 
no va poder ser, final de partit 
22-20.
Jugadores: Aroa Sánchez, 
Alba Senar, Judit Solanelles, 
Rebeca Gutiérrez, Èrika Chia, 
Mèlat Olivé, Núria Garriga, 
Aina Hornas i Júlia Lladó. 
Entrenadors: Sergio i Olga De-
legats: Pilar i Jerson.

Els cadets del CHI es queden a les 
portes de la final
HANDBOL / LA VEU 

Últim obstacle per poder 
arribar a la final, pista 
i rival completament 

desconeguts, però veient la 
trajectòria dels resultats, rival 
molt complicat, ja que havia 
eliminat rivals de molta con-
sideració. Els igualadins amb 
molta il·lusió i confiança, des-
prés del partit de la setmana 
passada, una mica nerviosos i 
bastant tensos abans del partit. 
Primera part molt bona i molt 
ben treballada en atac i defensa, 
que ja es veia a venir que les al-

ternatives serien constants en el 
marcador, vam tenir el partit en 
un moment clau que ells estaven 
en inferioritat i ens vam posar a 
3, amb oportunitat de 4, però 
una aturada no ens va permetre 
marxar i un últim minut molt 
boig ens vam avançar de 2 gols, 
bona primera part i molt bones 
aturades dels nostres porters. 
La segona meitat, primers 
segons amb inferioritat nos-
tra, van permetre acostar-se 
al marcador, i un parcial de 8 
a 2, ens va deixar tocats i no 

vam poder reaccionar, ho vam 
intentar però a ells els entra-
va tot, i nosaltres defensiva-
ment no trobàvem solucions. 
Als seus jugadors els va sor-
tir tot bé i no vam poder atu-
rar res. Entrenats per: David i 
Eric, Dani a la part de delegat 
Van jugar: Dani Leon, Edgar 
Marí ,Pol Calvet, Isaac Castro, 
Manel Riera, Sergi Callejas,-
José Carlos Arenas, Biel Mo-
rales,Dimas Fruitós, Guillem 
Núñez, Agustín Vázquez , Marc 
Montaner i Lluc Farrés.

Cristina Bru, medalla de 
plata en contrarellotge al 
Campionat de Catalunya

CICLISME/ LA VEU 

La igualadina Cristina 
Bru, ciclista de l’equip 
“BH CONCEPT BAR-

CELONA”, va aconseguir la 
medalla de plata al ‘Campionat 
de Catalunya de Contrarrellot-
ge Individual 2018’ en cate-
goría Fèmina Sub23 disputat 
aquest passat diumenge 10 de 
juny de 2018 a la localitat de St. 
Julià de Vilatorta (Osona) so-
bre un recorregut de 11’2 km.
El proper dissabte 16 de juny 
a les 9 del matí es disputarà 

el ‘Campionat de Catalunya 
CRI 2018’ per a les categories 
Sub23, Èlit i ciclisme adaptat 
a Puigverd de Lleida en un re-
corregut de 22’4 km on l’igua-
ladí Xavier Fernández hi parti-
ciparà en categoria Èlit.
El company d’en Xavier, en 
Joan Font, doblarà participa-
ció a la contrarrellotge de Pui-
gvert competint primer amb 
l’Ignacio Ávila en tàndem (un 
tàndem amb victòries a nivell 
mundial) i repetint després en 
categoria Èlit.
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FUTBOL / LA VEU 

Amb l’anunci, fa unes 
setmanes, del nou cos 
tècnic del CF Igualada, 

aquest dijous s’han presentat 
les incorporacions a la discipli-
na del primer equip.
Els fitxatges anunciats, fins el 
moment, són: El porter Víc-
tor Cegarra (Gimnàstic de 
Manresa DH); el central i mi-
gcentre, Nil Pradas i Alejandro 

El CF Igualada fa 6 noves incorporacions Acaben els 66ns Jocs 
Esportius Escolars de 
l’Anoia

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA PEUGEOT 

PVP 3800€
125€ MES EN 
24 QUOTES 
SENSE INTERESSOS

MOD. E BIKE 
EM2 FS 27,5 
PLUS BOSCH 

PERFOR-
MANCE CX

125KM 
AUTONOMIA 

Delgado (Sabadell B); el mitja 
punta i punta Pedro Calvo i 
Carlos Simón (UD San Mau-
ro); i el mitja punta Javi Aroca 
(Blanca Subur J.)
També cal remarcar la con-
tinuïtat de: Bernat Sansano, 
David Baraldés, Fran Arévalo, 
Aleix Semur, Goran Ehsan, 
Martí Just, Joel Solà, Novoa, 
Omar Sabouni i Abdel.

La Direcció Esportiva i cos 
Tècnic estan acabant de perfi-
lar la plantilla, amb converses 
molt avançades amb diferents 
jugadors; entre elles la conti-
nuïtat d’alguns jugadors de la 
temporada que ha acabat.
Cal destacar, també, que s’in-
corporaran jugadors, que aca-
ben del juvenil, per fer la pre-
temporada amb el 1r equip.

JEEA / LA VEU 

Els JEEA han arribat al 
final de totes les compe-
ticions de la temporada 

2017-2018. Tots els partici-
pants, d’associació i individu-
al, han acabat una temporada 
completa d’esport en edat es-
colar. L’última competició es 
va celebrar aquest cap de set-
mana passat, la Final Nacional 
de Gimnàstica Rítmica Indivi-
dual a Viladecans. 
Els participants de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula van des-
tacar a la Final de diumenge:
4a Paula Sallent Tort, benja-
mí femení A (14,40); 2a Shei-
la García Pujol, infantil obert 
(14,20) i  1a Ruth Reymundi 
Zenon, juvenil obert (15,50). 
Amb la temporada acabada és 
moment de fer resum amb tots 
els coordinadors dels diferents 
centres educatius de la comar-
ca. Dijous es va reunir als dife-
rents responsables per recollir 
la valoració dels 66ens JEEA. 
Es van recollir les propostes 
per seguir millorant l’esport es-
colar. L’equip tècnic del Consell 
Esportiu de l’Anoia valorarà, 
durant aquests mesos, les di-
ferents propostes per arrancar 
una nova temporada de Jocs a 

la tornada de vacances.
De la Reunió de Valoració dels 
JEEA destacada la col·labora-
ció entre centres educatius i 
Clubs de la comarca. Des del 
Consell Esportiu de l’Anoia 
s’ha creat un equip de treball 
que vol comptar amb repre-
sentants dels centres educatius 
i representats dels diferents 
clubs amb la intenció de tro-
bar la formula per compaginar 
l’esport escolar i el federat. El 
proper dilluns 18 de juny hi 
ha la primera reunió de treball 
per plantejar les intencions a 
presentar als diferents Clubs. 
El Club Bàsquet Igualada ja ha 
mostrat la seva predisposició a 
escoltar i buscar la manera de 
col·laborar.
El proper 21, 22 i 23 de setem-
bre, al Vendrell, es celebraran 
els 1rs Jocs Populars de Cata-
lunya. Aquest programa im-
pulsat per la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya pretén 
celebrar un cap de setmana 
esportiu a nivell amateur. La 
competició proposa tot tipus 
d’esports, individuals i col·lec-
tius, per donar un pes a les 
competicions amateurs que es 
disputen a Catalunya.

La Torre homenatja l’equip dels 
benjamins de futbol 7 campions de lliga
FUTBOL / LA VEU 

L’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt va home-
natjar a l’equip dels ben-

jamins de futbol 7 de la UE La 
Torre per la seva victòria com 
a campions de la lliga de 3a 
divisió Grup 12 organitzada 
per la Federació Catalana de 
Futbol. Així, es va reunir a tot 
l’equip, familiars i equip tècnic 
esportiu que van sortir al balcó 
de l’Ajuntament per a recollir la 
medalla i se’ls va fer un obse-
qui d’una copa i un berenar a 
tot l’equip al bar tres x tres.
Amb aquest campionat, la ca-
tegoria de Benjamí, ascendeix 

de 3a Divisió a 2a Divisió per 
a la temporada 2018/2019. 
L’equip Benjamí de la UE La 
Torre ha aconseguit el premi 
gràcies a una trajectòria invic-
ta els 29 partits disputats fins 
ara i amb cap derrota, ni em-

pat, sumant 87 punts amb 201 
gols a favor i només 20 gols en 
contra, per tant uns resultats 
espectaculars. L’equip, entrenat 
per l’Efren Torres, ha demos-
trat una superioritat aclapara-
dora durant tots els partits.
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El Ral·li Catalunya a quatre passes 
de l’Anoia

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La penúltima prova del 
Campionat del Món de 
Ral.lis es disputarà per 

carreteres catalanes, amb mo-
tiu del RallyRACC. S’ha fet 
públic l’itinerari i per glòria i 
satisfacció dels aficionats ano-
iencs d’aquest especialitat de 
l’esport del motor, enguany hi 
tornaran haver dos trams cro-
nometrats molt a la vora de la 
nostra comarca, els de Querol 
amb el formidable revolt a dre-
ta d’Esblada i el també formi-
dable revolt aquest a esquerra 
del tram de Savallà.
El RallyRACC conegut po-
pularment com Ral.li Catalu-
nya-Costa Daurada és l’únic 
de Catalunya i estat espanyol 
que al llarg de l’any puntua pel 
campionat del món, enguany 
es disputarà del dijous 25 d’oc-
tubre al diumenge dia 28.

El dijous es farà el tram urbà 
barceloní, per l’avinguda de 
Maria Cristina. Divendres tres 
trams de terra que es faran 
dues vegades cadascun d’ells: 
La Fatarella-Vilalba, Gandesa 
i Pesells. Dissabte etapa d’asfalt 
amb els trams de: Savallà, Que-
rol, El Montmell, dues vegades 
cadascun, per finalitzar l’eta-
pa al tram urbà de Salou. I el 
diumenge dos trams a fer dues 
vegades, els de Riudecanyes i 
Santa Marina.
Pel que fa a l’horari de pas del 
primer participant pels dos 
trams més propers a l’Anoia, 
serà aquest: Savallà 08h.33’ 
i 13h.35’. Querol 09h.19’ i 
14h.19’. Tant el matí com a 
primera hora de la tarda hi 
haurà instal.lat un centre de 
proveïment de combustible a 
Santa Coloma de Queralt. Una 

nova edició de l’apassionant 
RallyRACC i que enguany viu 
un ajustat duel al capdavant 
del campionat entre Neuville 
i Ogier com ho demostra que 
aquest passat cap de setmana 
i després de lluitar més de 300 
km contra el crono al ral.li de 
Sardenya, el pilot belga va gua-
nyar el ral.li amb per tant sols 
7 dècimes de segon enfront el 
pilot francès.

La sort no va acompanyar a 
Prat i Montaner a la Baja Ex-
tremadura
Al llarg de dissabte i diumen-
ge es va disputar pels voltants 
de Badajoz la Baja Dehesa de 
Extremadura la tercera prova 
puntuable pel campionat esta-
tal de ral.lis tot terreny.
Hi va participar l’equip de 
Moto Club Igualada format 
per Miquel Prat copilotat per 
Dani Montaner amb el Buggi 
Yamaha YXZ 1000 R. El dis-
sabte es va fer el pròleg i dos 
llargs trams, així com dos el 
diumenge. 
En el pròleg i en tres trams van 
aconseguir una bones classifi-
cacions, però va ser en el darrer 
tram del dissabte que van tren-
car la transmissió del darrera 
del buggi amb el que van tenir 
de fer desenes de km conduint 
a molt baix ritme.
Toi i així aconseguiren l’onze-
na posició final i tercers dins la 
copa Yamaha. 

ESQUAIX / LA VEU 

L’equip RS-PLASTNET 
de l’Esquaix Igualada, ha 
tancat la millor tempora-

da de la seva història quedant 
subcampió de la lliga catalana 
Caprabo de la màxima catego-
ria i guanyant la lliga infantil 
per equips.
A més, aquesta cap de setma-
na, dos equips RS-PLASTNET, 
el de 1a i el de 3a, lluitaran a 
Terrassa en els play-off per 
guanyar la lliga en aquestes 
dues categories.
Tornant a la jornada del Triops 
de Banyoles, en la super-lliga 
Caprabo, el primer equip, va 
fer una jornada completíssima, 
primer dominant al Malibú 
de forma espectacular. Bernat 
Jaume va guanyar en un par-
tit absolutament “trepidant” a 
Iker Pajares, 57è del ránquing 
mundial per 14-15, 15-13, un 
Joel Jaume en gran forma, va 
obrir les portes de l’esperança 
al títol, guanyant per un mar-
ge molt confortable a Dani 
Bericat 15-1, 15-7 i finalment 
Nacho Fajardo va completar 
la feina guanyant Arnau Farré 
per 15-13, 15-10. Amb la clas-
sificació molt ajustada, tot es 
decidia en la jornada de tarda 
i de nou l’equip RS-PLAST-
NET va sumar els 6 sets davant 
l’Squash Project. Bernat Jaume 
guanyant a Richard Williams 
en dos, Nacho Fajardo feia el 
mateix amb Alex Luque i Joel 
Jaume de nou en un gran par-
tit, va sumar els 30 punts da-
vant Xavi Blasco. Amb aquest 
resultat l’equip anoienc pujava 
al segon calaix del podí i el tí-
tol és va escapar per solament 
6 punts de marge a favor del 
Nick Sports de Barcelona.
L’equip infantil guanya la lliga 
catalana. Si la màxima cate-
goria va estar igualada, la lliga 
infantil també va necessitar la 
calculadora per definir el cam-
pionat. Els joves de l’Esquaix 

Igualada de fet van agafar el 
liderat en primer dia i en tota 
la temporada no l’han deixat. 
Van arribar a Banyoles amb 
solament 6 punts de avantatge 
i van guanyar la lliga amb 28 
punts de marge.
En la última jornada, Nil Agui-
lera, Montse Fajardo, Gerard 
Sabariegos, Eric Morillas, i 
Jofre Barrufet van defensar el 
liderat davant el Triops de Ba-
nyoles al matí i el Sant Andreu 
i Rocafort de Barcelona per la 
tarda, sumant els punts neces-
saris i guanyant per primer cop 
el títol de campions infantils.

Nil Munné guanya el circuit 
de 2a a Andorra
Al marge dels èxits en les com-
peticions per equips, a nivell 
individual cal destacar el no-
table resultat de l’igualadí Nil 
Munné en una nova prova del 
circuit català d’esquaix de 2a 
categoria que va tenir lloc a 
l’Anyòs Park del principat.
A 1/16 de final va guanyar 
Axel Zunzuren per 3-1, a vui-
tens també va donar compte 
de Adlane Lounes per 3-0, 
a quarts va passar a costa de 
Marc Ripoll guanyant-lo per 
11-4, 11-6, 11-9, a semis en 
un partit agònic va passar a la 
final desprès de guanyar Tito 
Suárez per 12-10, 7-11, 7-11, 
11-7, 11-8 i a la gran final és va 
desfer de David Forné per 3-0.
En el mateix quadre, Carles 
Sánchez és va quedar a la ron-
da de 1/8 de final caient davant  
Marc Ripoll per 3-1 i en el 
quadre per llocs, va guanyar 
a Cynthia Servellon però va 
caure amb Adlane Lounes 
i Marc Ripoll, mentre que 
Sergi Rivero va cedir a 1/16 
de final davant Roger Tomàs 
per un igualadíssim 3-2 i en 
el quadre de consolació, va 
cedir davant Joan Puig per un 
també igualat 3-1

L’Esquaix Igualada, 2n de 
la lliga catalana absoluta i 
campió de la lliga infantil

Èxit de públic i participació al II 
Open d’Igualada de Físic-Culturisme
CULTURISME / LA VEU 

El dissabte 26 de maig es 
va disputar el II Open de 
Igualada de Fisic-Cultu-

risme, (Federació Catalana de 
Culturisme Natural) a l’audito-
ri del Museu de la Pell  èxit de 
públic i de participació i molts 
bons resultats del integrants 
del Club Fisic-Culturisme 
Igualada.
A la categoria Master 2 el gua-
nyador va ser Javier Cortes del 
Club Musculmania.
A la categoria Master 1 ple del 
Club Fisic-Culturisme Iguala-
da primer Pedro Molina segon 
lloc per Joan Carles Sanchez i 
el tercer per Jordi Silvestre.
A la categoria Principiants el 
guanyador fou David Perez Te-
jada del Musculmania.
A la categoria Senior menys de 

72.5kg va guanyar Moises Es-
cabias del Club Musculmania, 
segon lloc per Xavi Español del 
Club físic-Culturisme Iguala-
da.
A la categoria Senior mes de 
72.5kg el guanyador va ser Xavi 
Fernandez Tarrago del Club 
Fisic-Culturisme Igualada se-
gon lloc per Javier Moya Cas-
tro del Club Esportiu Tallaetxe 
i tercer lloc per Rafael Linares 
Sequeda del Musculmania.
A la categoria Mens-Fisic  un 
altre ple del Club Fisic Cul-
turisme Igualada el primer 
classificat amb una excel·lent 
posta a punt Carles Cuesta el 
segon David Gomez Hurta-
do el tercer Johan Muñoz en 
quart lloc Sergio Alvarez amb 
un excel·lent físic per la Cate-
goria Culturisme.

Agrair a l’Ajuntament de Igua-
lada la cessió del Auditori a Fit-
master Camats la Organització, 
els obsequis de Nutrytec , Meat 
Protein, Ligth Cell i el Restau-
rant Caprici de Igualada.
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TAEKWONDO / LA VEU 

Diversos esportistes 
del centre GUI Igua-
lada van participar al 

Campionat de Combats “Ciu-
tat de Lleida”. Ainara Cristo-
balena va ser campiona amb 
medalla d’or, Ana Alonso va 
guanyar la medalla de plata. 
Judith Fei González va en-
dur-se la medalla bronze, i Ni-

Montbui celebra la festa d’homenatge 
als millors equips de futbol de l’Anoia

FUTBOL / LA VEU 

Aquest dimarts al ves-
pre va tenir lloc a 
la Sala Auditori de 

Mont-Àgora la “Nit dels Cam-
pions” organitzada per la dele-
gació a l’Anoia de la Federació 
Catalana de Futbol. Gairebé 
400 persones es van aplegar a 
l’equipament cultural mont-
buienc per presenciar una gala 
d’una hora de durada en la 
qual es va retre homenatge als 
clubs i equips de l’Anoia que 
van assolir els títols de les se-
ves respectives competicions 
durant la temporada 2017-
2018. A l’acte hi van assistir el 
directiu i delegat de la Federa-
ció Catalana de Futbol (FCF) 
a l’Anoia, Francesc Borrega; el 
directiu de la FCF Jaume Plaza; 
el delegat del Comitè Tècnic 
d’Àrbitres a l’Anoia, Roger Sa-
les; l’alcalde de Montbui,  Teo 
Romero; el regidor d’Educació 
i Esports, Josep Palacios; la re-
gidora d’Administració, Eco-
nomia i Participació,  Elisabet 
Tamargo; i la regidora de Cul-
tura, Montserrat Carricondo.
Després de poder veure dife-
rents projeccions, va arribar el 
moment de reconèixer a aque-
lles persones que han treballat 
des de diferents clubs pel bé 
del futbol anoienc. Aquest re-
coneixement va ser per a  Mar-
cel·lí Nieto, president durant 
moltes temporades del Club 
Esportiu Anoia. També es va 
retre homenatge a Manel Se-
gura (ex president CF La Lla-
cuna) i a José Pérez (ex respon-
sable del FS Can Titó-Vilanova 
del Camí. 
També es va retre un home-
natge especial a la trajectòria 

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)

L’Igualada HC tancarà la 
temporada amb un sopar

en el món del futbol a Jaume 
Pelfort, història viva del Futbol 
Club Fàtima, on va ser jugador, 
entrenador, delegat i tresorer. 
Tammateix es va retre home-
natge a l’igualadí Juanjo Luque, 
actual responsable de “La Nova 
Masia”, centre de formació Ori-
ol Tort, i també l’encarregat de 
gestionar l’apartat d’Educació 
Emocional del projecte Masia 
360, en ambdós casos essent 
una peça cabdal del futbol for-
matiu del Futbol Club Barcelo-
na. I es va homenatjar a Núria 
Bosch, una de les fundadores 
del Piera Futbol Sala, un con-
junt referent a la comarca.
Va finalitzar l’acte el lliurament 
dels respectius trofeus de cam-
pió per als dotze conjunts ano-
iencs que van ser primers a les 
respectives competicions de 
futbol i futbol sala.
Aquests equips homenatjats 
van ser l’equip amateur “A” de 
la Unió Esportiva Sant Maure, 
campió del grup dotzè de Ter-
cera Catalana. També l’equip 
amateur del CF Capellades, 
campió del grup setè de Quar-
ta Catalana. Es va retre ho-
menatge a l’equip juvenil del 
CE Anoia, campió del grup 

22è de Segona Divisió Juvenil. 
Homenatge així mateix al con-
junt cadet de Primera Divisió 
de l’Agrupació Esportiva Pie-
ra, campió de lliga en el grup 
novè. Reconeixement a l’equip 
infantil de Segona Divisió del 
CE Òdena, campió del grup 
32è d’aquesta categoria. També 
es va reconèixer a l’equip aleví 
del CE Òdena, campió de lli-
ga en el grup 20è de la Tercera 
Divisió. En aquesta mateixa ca-
tegoria, Tercera Divisió Aleví, 
guardó per al CF Capellades 
“B”, campió del grup 21. L’equip 
de la UD La Torre de Clara-
munt va ser campió del grup 
12è de Tercera Divisió benja-
mí. I el CE Anoia de Vilanova 
del Camí va ser campió del 
grup 47 a la categoria preben-
jamí. En aquesta mateixa cate-
goria, però al grup 48, títol de 
campió per al FC Masquefa.
Pel que fa al futbol sala, dos 
equips del Futbol Sala Montbui 
van rebre els títols de campi-
ons. L’equip amateur “B”, que 
va ser campió del grup vuitè 
de Tercera Catalana, i també 
el conjunt aleví montbuienc, 
campió del grup novè de Ter-
cera Catalana Aleví.

FUTBOL / LA VEU 

Com ja és habitual els 
darrers anys, el club ar-
lequinat organitza un 

sopar per acomiadar la tempo-
rada 2017-2018. El sopar serà 
el proper divendres 29 de juny 
a les 21h al restaurant Mesón 
El Abuelo, i el preu serà de 20 
euros pels adults i de 12 euros 
el menú infantil.
El sopar servirà també per ho-
menatjar a tots els equips que 
han aconseguit classificar-se 
per als Campionats de Barcelo-
na, Catalunya i Espanya i  així 
com els esportistes que han 
destacat durant aquest curs. La 
celebració està oberta a tots els 
jugadors, pares, socis, afeccio-
nats i amics del club.
Cal fer el pagament en el mo-
ment de fer la reserva de ma-
nera presencial a les oficines de 

l’Igualada Hoquei Club (per a 
més informació es pot trucar al 
telèfon 93 804 42 57). 
Les reserves es poden fer de els 
dilluns, dijous i divendres de 
17:00h a 19:30h, sent el dilluns 
dia 25 l’últim dia per inscriu-
re’s. Aforament limitat per or-
dre d’inscripció i pagament en 
el moment de fer la reserva.
El menú adult constarà d’un 
pica pica per compartir de pri-
mer, i cinc segons a escollir: 
entrecot de vedella, costelles de 
lletó, secret ibèric, filet ibèric 
amb encenalls de parmesà o 
sèpia a la planxa. Postres a es-
collir entre gelat, flam o crema 
catalana, i pa, vi, aigua, cafè i 
xarrups inclosos. El menú in-
fantil serà macarrons i pollas-
tre arrebossat amb patates, de 
postres el mateix que els adults.

Bons resultats del Centre 
Gui a Lleida

zar Hara en categoria Infantil 
realitzant 2 durs combats va 
obtenir una merescuda meda-
lla de bronze. Oscar Martínez 
en categoria de + de 18 anys 
va obtenir la medalla de plata. 
Cal agrair la tasca de la “coach” 
Maribel García i els alumnes i 
pares que van animar als es-
portistes.
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Cinc gimnastes anoienques participen 
al Campionat del Món a Budapest
GIMNÀSTICA / LA VEU 

INEF Barcelona United, 
l’equip sènior de la secció 
de gimnàstica estètica de 

grup va participar aquest cap 
de setmana a Budapest en el 
World Campionships 2018.
Inef va topar-se amb les po-
tències de l’est i no va poder 
millorar actuacions passades 
on va finalitzar la seva parti-
cipació en una 19 posició del 
rànquing mundial pel darrere 
d’equips com Rússia, Finlàn-
dia, Estònia o Japó.
Les gimnastes anoienques i la 
resta d’equip, tot i l’esforç es-
tan molt contentes i orgulloses 
d’haver participar en un esde-

Enric Ferrer s’endú 
5 medalles d’or als 
Campionats de Catalunya
NATACIÓ / LA VEU 

El nedador igualadí de 
84 anys Enric Ferrer i 
Solà va participar en els 

Campionats de Catalunya de 
Natació celebrats a la Piscina 
del Mediterrani de Barcelona 
els dies 2 i 3 de juny i en els 
quals va obtenir 3 medalles 
d’or (en les proves de 50 m., 
100m., i 200 m. esquena) i 2 
medalles d’or en els relleus i 
un rècord de Catalunya, ne-
dant pel Club Nagi.
L’Enric, molt animat i amb el 
suport del Club Nagi, conti-
nua preparant-se per anar al 
proper campionat d’Europa 
que serà a Eslovènia del 2 al 7 
de setembre d’aquest any.

veniment d’aquesta categoria i 
d’haver compartit tapís amb les 
grans gimnastes del món.
Aquesta experiència els dona 

força per el proper Campionat 
de Copa d’Espanya que es pre-
para el proper 16 i 17 de juny a 
Sant Cugat. 

L’Igualada CG Aula celebra  
30 anys a la Gimnastrada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Dissabte 9 de juny es va 
celebrar a Les Comes 
la XXV Gimnastrada 

d’Igualada, organitzada per 
l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada. A l’esdeve-
niment van participar-hi dife-
rents clubs esportius , escoles 
on es van poder exhibir dife-
rents coreografies per mos-
trar el treball realitzat amb les 
gimnastes durant el curs.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula va aprofitar el esdeveni-
ment per celebrar el 30è ani-
versari del club, va ser una 
gimnastrada nostàlgica i plena 
de records.
Tot plegat va ser un èxit i van 
bufar les espelmes acompa-
nyats de tots els presents, en-
tre els quals estava la prime-
ra presidenta que va tenir la 
entitat la Sra. Dolors Climent 
i l’ Irene Enrique membre 
d’aquell club dels principis. 

També va estar entre els pre-
sents la regidora de l’Ajunta-
ment Montse Duch.
La matinal va ser entretinguda 
i molt variada, el colofó final 
va ser un brindis per els 30 
anys del club.
Després de un dissabte intens 
vam continuar amb el cap de 
setmana. Diumenge a Vilade-
cans es va celebrar el Campio-
nat Nacional individual JEEC, 
on l’Igualada Club Gimnas-
tic Aula participava amb tres 
gimnastes les quals van obte-
nir uns boníssims resultats.
Ruth Reymundi es va procla-
mar campiona en la seva cate-
goria, Sheila Garcia va quedar 
en una merescudíssima sego-
na posició i Paula Sallent en 
una boníssima quarta posició. 
Orgullosos de la temporada 
de les gimnastes i amb il·lu-
sió per els nous reptes que es 
plantegen de cara a la nova 
temporada.

El CG Ballerina participa al mundial 
de Budapest i a la gimnastrada
GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte, es ce-
lebrà la gimnastrada, 
organitzada pel Club 

Esportiu Montbui, al Pavelló 
de Mont-Aqua.
El C.G Ballerina va participar 
amb dues coreografies “ In 
The Closet”, que van protago-
nitzat les més grans  amb mol-
ta expressivitat ; i “Paris” pro-
tagonitzat per grans i petites, 
amb el ritme i treball en equip 
que les caracteritza.  Les gim-
nastes participants del Club 
van gaudir de valent d’aquesta 
trobada de gimnàstica amb la 
participació de clubs, escoles i 
associacions  de la comarca.
Per altra banda, Rut Vives, 
gimnasta del club cedida al 
Club de Castelldefels, dijous 

viatjava cap a Budapest per 
a participar en el Mundi-
al de Gimnàstica Estètica de 
Grup, classificades anterior-
ment proclamant-se Campi-
ones al Campionat d’Espa-
nya. Dissabte competiren a 
les preliminars, aconseguint 

classificar-se per a la Final de 
diumenge. Diumenge, sorti-
ren a pista realitzant un gran 
exercici amb una gran expres-
sivitat i execució, i així, acon-
seguiren la vuitena posició del 
Mundial en la seva categoria 
Junior.

Laura Rodríguez (CNI) rep dos premis 
pels seus èxits
NATACIÓ / LA VEU 

El passat dilluns 4 de 
juny es va celebrar a 
Barcelona la XVII Di-

ada de la Natació Catalana, 
on es reconeixen als millors 
esportistes de la temporada 
2016-17.
Per part del Club Natació 
Igualada, la nedadora Laura 
Rodriguez Santaularia va ser 
doblement premiada en l’es-
pecialitat d’Aigües Obertes. 
Laura va ser 1a en el Circuit 
Català de Travessies i 2a a la 

Copa Catalana de Fons.
Aquests premis són el resultat 
de l’esforç i dedicació que la 
nostra nedadora li posa cada 
dia a la natació. 
Els infantils del CNI van 
competir a la Final Territorial 
Benjamina de natació.
Per part del CNI van partici-
par: Pavel Odanic, Jan Jardi, 
Guiu Egea, Joan Enrich, Ari-
adna Navarro, Itziar Valen-
zuela, Nadia Benet, Laia Car-
net i Martina Llorach.
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Dijous es donava el 
tret de sortida a la 
sisena edició de l’Es-

tival de Jazz a la ciutat d’Igua-
lada amb la projecció de la 
pel·lícula Nostalgia del hogar 
de Martin Scorsese al pati de 
l’Ateneu igualadí. El festival 
s’allargarà fins el divendres 22 
de juny i oferirà un total de 6 
propostes variades, la majoria 
gratuïtes i a l’aire lliure.
Seguint les motivacions que 
han fet arribar a la sisena edi-
ció, l’Estival manté l’objectiu 
d’acostar el jazz a tot tipus de 
públic amb la programació de 
músics que conformen la po-
tent escena jazzística catalana 
com Fernando Brox quartet 
o Guillem Arnedo Band & 
Celeste Alías. Comparteixen 
cartell amb el recent projecte 
en solitari de la cantant Edna 
Sey coneguda pel seu recor-
regut amb The Sey Sisters i 
amb el grup de “boogaloo” 
Boogalizer.

L’Estival de jazz dóna Car-
ta Blanca al contrabaixista 
Marc Cuevas
Pels aficionats que cerquen 
nous estímuls musicals, l’Es-
tival de Jazz destaca per oferir 
una producció pròpia gràcies 
al “Carta Blanca a...” propo-
sada a un músic diferent en 
cada edició. El festival dóna 
literalment carta blanca a un 
músic consolidat, però que 

manca de projecte propi, per 
tal que presenti en el marc 
de l’Estival de Jazz el projec-
te jazzístic que vulgui. Del 
resultat, l’Estival de Jazz junt 
amb la col·laboració de la dis-
cografia Underpool, n’editen 
un disc. Pandora (2013) del 
bateria Ramon Prats, premiat 
per l’AMJM, Epokhé (2014) 
del guitarrista Dani Comas, 
Noninó (2015) del pianista 
Toni Vaquer, Terror (2016) de 
Txema Riera i “Broken Line” 
(2017) del saxofonista Santi 
de la Rubia han sigut les pro-
duccions pròpies del festival 
fins a dia d’avui.
Enguany el repte és pel con-
trabaixista Marc Cuevas que 
el proper divendres 22 de 
juny presentarà al Teatre de 
l’Aurora el seu primer pro-
jecte sota el seu nom.
L’acompanyaran Toni Saigi 
al piano, Òscar Latorre a la 
trompeta i Carlos Falanga a 
la bateria.
El festival
L’Estival de Jazz arriba ja a 
la seva sisena edició consoli-
dant-se com un dels festivals 
de jazz imprescindibles de 
Catalunya per l’impuls que 
dóna a les noves fornades del 
jazz català, sobretot amb la 
celebrada Carta Blanca. Des-
taca el seu caràcter innova-
dor, amb voluntat d’explorar 
i descobrir nous espais de la 
ciutat a través del jazz, amb 
propostes que s’apropen a tot 
tipus de públic.

DIVENDRES 15 
JAZZ A LA FRESCA 
FERNANDO BROX QUARTET 

Fernando Brox Quartet és una formació liderada pel flautista 
i compositor Fernando Brox que ens presenta un reperto-
ri compost per música original amb influencies de mestres 
del jazz modern i contemporani com Joe Henderson, Perico 
Sambeat, Ornette Coleman, Bill Evans o Bill McHenry.
El grup presentarà el seu darrer disc “Secreto”.
LLOC: Pati del Museu de la pell   HORA: 22:00h

DISSABTE 16 
EDNA SEY presenta 
“STAY FOCUSED” 

Amb “STAY FOCUSED” , EDNA SEY ofereix un espectacle 
potent i dinàmic, al més pur estil del soul clàssic: entrellaçant 
les seves composicions amb versions de les que ha begut i 
l’han inspi-rat musicalment. No només es tracta de potència 
vocal, sinó també de positivitat i connexió amb el públic.
LLOC: L’Ou com balla    HORA: 23:00h

DIUMENGE 17 
VERMUT amb 
BOOGALIZER 

Ritme per a ballar!
La fusió de la salsa i la música soul va nèixer a la Nova York 
dels anys 70 com a boogaloo. Ara, ha tornat amb més força i 
arriba a casa nostra:
Amb Boogalizer coneixaràs el boogaloo en estat pur.
Creat pels fundadors del mític grup Los Fulanos, Boogalizer 
torna als orígens i porten aquesta energía més enllà.
LLOC: la Bastida   HORA: 12:00h

COMBO amb alumnes de l’EMMI 
JAM DE SWING amb SWINGANOIA 

Tres joves musics de la ciutat, formats a l’Escola de Música, 
que oferiran un concert amb molt de ritme! Interpretaran 
peces tradicionals del jazz que faran moure i ballar a grans i 
petits. No us el perdeu!
Seguidament, cap a les 18h hi haurà Jam de Swing a càrrec 
de Swing Anoia.
LLOC: La Bastida   HORA: 16:00h

DILLUN S 18 
GUILLEM ARNEDO BAND & CELESTE ALIES  
“Let’s Sing O. Hammerstein II” 

Guillem Arnedo Band & Celeste Alías presenta el seu segon 
àlbum Let’s Sing Oscar Hammerstein II, sobre els musicals 
que O.Hammerstein II va escriure juntament amb R.Rodgers 
i J.Kern: South Pacific, The King and I, Oklahoma! i Showbo-
at
LLOC: Teatre Ateneu   HORA: 18:00h

DIVENDRES 22 
CARTA BLANCA a...  
MARC CUEVAS 

El contrabaixista Marc Cuevas presentarà al Teatre de l’Auro-
ra el seu primer projecte sota el seu nom i formant un quartet 
de luxe amb Toni Saigi al piano, Òscar Latorre a la trompeta 
i Carlos Falanga a la bateria.
LLOC: Teatre de l’Aurora  HORA: 22:00h

En aquests sis anys, el festival 
ha anat creixent pel que fa al 
nombre de propostes i a la 
durada del festival i ha comp-
tat amb la complicitat del sec-
tor, que any rere any espera la 
producció pròpia de l’Estival 
de Jazz, que des del seu inici 
ha estat premiada o finalista 
dels premis anuals de l’Asso-
ciació de Músics de Jazz de 
Catalunya.
L’Estival de Jazz està organit-
zat per l’Associació Tocats de 
Jazz i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, la 
Diputació de Barcelona i del 
patrocini de diferents empre-
ses de la localitat.

La imatge
Any rere any l’Estival de Jazz 
vol apostar per un artista 
igualadí a qui encarrega la 
tasca de dissenyar la que serà 
la imatge del festival durant 
l’edició. Així doncs, cada any 
s’ha donat també “Carta Blan-
ca” per tal que cada artista 
pogués expressar de manera 
lliure el que per ell és l’Estival 
de Jazz i tot el que comporta.
L’any 2013 va ser encarregat 
a Pau Badia, qui també va 
dissenyar el logotip de l’Esti-
val de Jazz. L’any 2014 a Bet 
Farrés, l’any 2015 a Roger 
Velázquez, l’any 2016 a Xavi-
er Gabriel i l’any 2017 a Joana 
Sardà.
La imatge d’aquest any és 
obra de l’artista igualadina 
Bàrbara Balcells.

Dies de jazz a Igualada
La 6a edició de l’Estival de Jazz acosta la música a tot tipus de públic amb 
activitats obertes a tothom
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Amb la Basílica plena 
de gom a gom, dis-
sabte passat es reme-

morava una fita històrica que 
va tenir lloc el Dijous sant de 
l’any 1958,  la primera vega-
da que s’interpretà el Rèqui-
em de Mozart a Igualada de 
la mà del Mestre Just amb 
cantaires i músics de la ciu-
tat. Dissabte passat, seixanta 
anys després, més de 150 can-
taires procedents de gairebé 
totes les corals igualadines i 
algunes de la comarca de po-
blacions més properes molt 
vinculades a Igualada van 
oferir una extraordinària, 
imponent i emotiva interpre-
tació d’aquesta obra clàssica 
de referència sota la batuta 
del director igualadí Josep 
Miquel Mindán i els solistes 
Montserrat Roset, Júlia Bres-
có,  Marc Gargallo i Néstor 
Pindado acompanyats per 
l’Orquestra Terres de Marca, 
orquestra simfònica professi-
onal creada a la nostra ciutat. 
Val a dir que la majoria dels 

intèrprets han estat emergits 
o tenen vinculacions molt 
estretes amb el Conservatori 
d’Igualada o amb l’activitat 
musical a Igualada i comarca.
Unes paraules d’obertura ens 
recordaven l’inici de la idea 
i la creació d’una comissió 
que derivava de la plataforma 
Contrapunt, creada exclu-
sivament per l’organització 
d’aquest esdeveniment, que 
perseguia l’objectiu de donar 
l’oportunitat a qualsevol can-
taire de poder interpretar una 
obra d’aquesta magnitud. Fou 
aplaudida la participació d’un 
cantaire especial, Jaume Pa-
rés, que fou solista en aquella 
primera interpretació del l’any 
1958.  També es va recordar la 
memòria de la filla de Mestre 
Just, Antònia Just, que ens va 
deixar el mes d’abril passat i 
es va agrair a la família del 
mestre la seva presència, 
atès que alguns nets i bes-
nets ens acompanyaven, ca-
sualment un d’ells intèrpret 
de fagot a l’orquestra. 
Val a dir que perquè aquest 
esdeveniment fos possible ha 

Igualada ret homenatge al Mestre Just 
amb el Rèquiem de Mozart

calgut il·lusió combinada amb 
esforç i perseverança, a través 
d’una organització acurada 
amb assaigs regulars des del 
mes de gener. Del fet d’ha-
ver-se pogut aconseguir l’ob-
jectiu amb escreix, i amb nota, 
en derivava una interpretació 
exemplar que, a més d’un ni-
vell musical indiscutible, hi 

havia el plus d’homenatge i de 
festa col·lectiva, és a dir una 
veritable comunió entre els 
prop de dos cents intèrprets i 
el públic. 
Així, doncs,  des de l’organit-
zació d’una comissió creada 
especialment per l’ocasió, amb 
la producció de l’entitat Con-
trapunt, el patrocini de l’Ajun-

tament d’Igualada, la col·la-
boració del Conservatori de 
Música i de la Parròquia de 
Santa Maria, i l’esforç i la tena-
citat de tots els participants es 
va poder gaudir d’una vetllada 
d’aquelles memorables com 
poques vegades es pot aconse-
guir. Tot un esdeveniment, en 
definitiva, d’alta qualitat.   

POESIA / LA VEU 

L’Associació Cultural Ga-
làxia enguany va tornar 
a celebrar el 2n Festival 

Galàctic de Cançó d’Autor i 
Poesia a la ciutat d’Igualada 
amb la necessitat de donar 
protagonisme a la música de 
cançó d’autor i a la poesia d’ar-
tistes locals i d’arreu del terri-
tori català.
El festival pretén oferir alter-
natives culturals a la ciutat, 
que el públic conegui altres 
estils de música i poesia com 
a noves ofertes culturals i 
d’oci a la ciutat. El Festival es 
va desenvolupar el dissabte 9 
de juny a l’Adoberia Cal Gra-
notes d’Igualada, a les 19 h , 
i amb 5 propostes artístiques: 
la primera, formada per Ceci-
li Ruedas (músic de Sallent), 
Margarida Bernús (poeta de 
Capellades) i Eva Carreras 
(poeta de Sallent) - la segona, 
formada per Joan Blau (can-
tautor Bcn-Balaguer) i Gabriel 
Maria Pérez ( poeta de Bcn) - 
la tercera, formada per Ruben 

Gilgado (cantautor basc) i 
Josepa Ribera i Vallès (poeta 
de Piera) – la quarta, forma-
da per Txell Sota (cantautora 
Bcn), Pol Onyate (pianista de 
Terrassa) i Sílvia Bel Fransi 
(poeta de Bcn) - i la cinque-
na proposta, que va servir 
per tancar el festival, va ser 
portada a terme per dos ar-

tistes anoiencs: Quico Tretze 
(cantautor de l’Espelt) i Ma-
ria Santfores (poeta d’Iguala-
da). Totes les propostes van 
agradar molt, i van servir per 
mostrar la qualitat indiscuti-
ble dels diferents artistes d’una 
manera ben entretinguda. Va 
venir molt públic. També vam 
sortejar un lot cultural ple de 

La cançó d’autor i la poesia van ser les protagonistes 
del 2n Festival Galàctic

música i llibres, que va ser 
premiat amb el núm.415, el de 
Marco Rubiol.
L’endemà, diumenge 10 de 
juny, va tenir lloc la 2ª Jam 
Galàctica de Poesia i Música 
per donar l’oportunitat a altres 
artistes locals novells i no tant 
novells a donar a conèixer les 
seves obres poètiques o musi-

cals a la ciutat, amb un espai 
acollidor i informal com és 
l’Espai de La Bastida. Van 
actuar diferents artistes que 
es van inscriure prèviament: 
Sandra Bautista (cantautora 
de Martorelles), Assumpta 
Saumell (actriu de Vallbona 
d’Anoia), Constan (cantau-
tor Olot), Jordi Rica (músic 
i poeta Igualada), Mau-Pro-
jecte Mau (músic de Giro-
na), Alejandro Penalva (po-
eta Igualada), Marco Rubiol 
(cantautor Calaf), Marc Frei-
xas (poeta Igualadí), Jeroni 
Vilà (cantautor Olot), Al-
fons Mula (músic igualadí) 
i la gran Carmen Anasagasti 
que ben contenta va recitar 
de memòria. La Jam va ser a 
l’Espai La Bastida del Rec (c/ 
Creueta,31), a les 19 h amb 
entrada lliure.
Els dos actes han estat orga-
nitzats per l’Associació Cul-
tural Galàxia amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Cultura Igualada, Museu de la 
Pell d’Igualada (Adoberia Cal
Granotes) i La Bastida del Rec. 
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El Ball de Sant Miquel i 
els diables, d’Igualada 
segueix amb la seva 

dinàmica de recuperació dels 
elements històrics del ball. A 
través de les fotos dels anys 30 
que hi ha documentades dels 
diables igualadins d’aleshores 
van observar que utilitzaven 
saques de pell per dur les 
“carretilles” de petards.
Els membres del Ball de Sant 
Miquel i Diables han cercat 
artesans de la pell per fer les 
noves saques per portar les 
“carretilles” de petards. Era 
un objectiu que tenien des de 
fa temps, des de que la colla 
es va recuperar l’any 2011, i  
“vam pensar que qui millor 
per fer aquestes saques que 
els futurs artesans d’Igualada 
que tenim a l’Escola Gaspar 
Camps” amb qui van firmar 
un conveni. Els cinc alumnes 
de segon curs de la Gaspar 
Camps que fan el cicle d’ar-
tesania de Complements de 
Cuir hi han estat treballant 

dos mesos. Aquest dimarts, 
la colla passava a recollir les 
saques de pell.  L’estrena serà 
per la Festa Major d’Igualada. 
Un regal per Sant Bartomeu, 
fet amb pell i disseny de casa. 
A les saques noves “hi cabran 
unes 80 ó 90 carretilles. Com 
que Igualada és la ciutat de la 
pell teníem clar que aquestes 
saques havien de sortir de la 
mateixa ciutat. No podia ser 
d’altra manera” expliquen els 
membres del ball. 

El Ball de Sant Miquel estrenarà per 
la Festa Major unes saques de pell 
dissenyades a la Gaspar Camps

Per la seva banda, des de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps, afirmen que “és 
un projecte de col·laboració 
amb la colla que ha motivat 
els alumnes. El fet de ser un 
projecte amb abast real ha 
estat un estímul molt gran”. 
Raquel Soteras, la professo-
ra, explica que “els alumnes 
de segon curs s’hi han im-
plicat molt. Des del centre 
estem molt contents d’haver 
fet aquest intercanvi”.

LLIBRES / LA VEU 

Demà dissabte, a les 7 
de la tarda al Casal 
Popular El Foment 

tindrà lloc la presentació del 
llibre Sixena: la croada de la 
memòria de Francesc Cano-
sa, editat per l’editorial Fo-
noll, de Juneda. Comptarem 
amb la presència de l’autor i 
la presentació de l’acte anirà a 
càrrec del músic i musicòleg 
igualadí, historiador de l’art i 
arxiver Daniel Vilarrubias. 
Es tracta d’un llibre que re-
flecteix una història que va 

més enllà de les confrontaci-
ons entre Catalunya i Aragó 
per les 97 peces artístiques i 
pintures murals del Monestir 
de Sixena. De fet és una histò-
ria de veritat, de persones, de 
lluites i d’institucions en més 
de vuit segles, que mostren el 
fracàs del que s’ha anomenat 
Espanya a través un país  de 
frontissa que es troba al bell 
mig de tot, perquè Sixena, ens 
diu l’autor, no és una història 
d’art, és la darrera croada de 
la memòria. L’acte és organit-
zat per Llegim…? Llibreria i 
pel Casal Popular El Foment.

Presentació de “Sixena: 
la croada de la memòria”, 
dissabte al Foment

CULTURA / LA VEU 

Òmnium Cultural Anoia i 
Cineclub Ateneu han signat 
aquesta setmana passada un 
acord de col·laboració amb 
el qual les dues entitats igua-
ladines sumen esforços per 
potenciar el Cineclub entre 
els seus socis. Entre altres as-
pectes, l’acord de col·laboració 

recull la difusió de la progra-
mació cinematogràfica del 
Cineclub, descomptes per a to-
tes les persones que s’acreditin 
com a sòcies d’Òmnium Cul-
tural, sorteig de 2 abonaments 
(de 4 sessions cada un) entre 
els socis i finalment, Òmnium 
cultural Anoia assumirà la des-
pesa de les dues projeccions 
anuals que s’acordin.

Òmnium Anoia i el 
Cineclub Ateneu firmen un 
conveni de col·laboració

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Generalitat de Catalu-
nya dedica l’any 2018 a 
commemorar Pompeu 

Fabra, coincidint amb el 150 
aniversari del seu naixement 
i els 100 anys de la publicació 
de la Gramàtica catalana. Els 
departaments de la Presidèn-
cia i de Cultura, mitjançant la 
Direcció General de Política 
Lingüística, impulsen l’Any, 
amb centenars d’actes arreu 
del territori en memòria i re-
coneixement d’aquest excepci-
onal científic, que va codificar 
i modernitzar la llengua cata-
lana, fent-la apta per als diver-
sos estils i funcions.
Del 4 al 25 de juny, la Biblio-
teca Central d’Igualada (vestí-
bul), acull l’exposició Pompeu 
Fabra. Una llengua completa, 
que es pot visitar de dimarts a 
dissabte, de 10 a 1 h del mig-
dia, i de dilluns a divendres, 
de 4 a 2/4 de 9 del vespre.  
El divendres 15 de juny, a les 
7 h, s’oferirà una xerrada so-

bre Pompeu Fabra, a càrrec 
de Sílvia Martorell, tècnica del 
Servei de Català d’Igualada. És 
una activitat oberta a tothom 
i cal fer la inscripció a iguala-
da@cpnl.cat o bé al tel. 93 804 
88 99.
La mostra inclou vuit blocs 
expositius que presenten de 
manera planera i amena les 
dimensions científiques i so-

La Biblioteca Central acull una 
exposició sobre Pompeu Fabra

cials de l’obra de Fabra i els 
elements principals de la seva 
biografia. L’exposició serà 
itinerant i després es podrà 
veure a més de  80 espais de 
50 localitats al llarg de 2018, 
per mitjà del Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
i gràcies a la col·laboració de 
les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona.

www.estivaldejazz.cat

Divendres 22 de juny a les 22'00h 
al Teatre de l'Aurora d'Igualada

Participa-hi enviant un correu 
a info@estivaldejazz.cat

col·labora



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Mexicandino” de Joan Bosch i Planas

A questa setmana parlarem del que es pot 
anomenar “literatura de proximitat”, i per 
il·lustrar-ho he triat el llibre que la darrera 

setmana vaig tenir el plaer de presentar a la llibreria 
“Cal Rabell” de la nostra ciutat. Es tracta d’un recull 
de contes que duu el títol de Mexicandino, de l’au-
tor vilafranquí amb lligams igualadins, Joan Bosch 
i Planas. Aquest llibre és la seva darrera publicació 
després de la trilogia formada per les obres: El patio 
del sol (2010), La chacra (2011) i La luna y el alba 
(2012).
Mexicandino està format per 12 relats curts dividits 
en dues parts: Mèxic i Andino. Com el seu nom dei-
xar endevinar, les accions de les històries que s’hi 
conten estan situades a Mèxic i a la zona andina 
d’Amèrica del Sud, més concretament al Perú, tot 
i que hi ha una història que té lloc a la República 
Dominicana. Les narracions amb què ens obsequia 
Mexicandino són del tot originals. Estan explicades 
des de diversos punts de vista i amb diferents veus 
narratives. Entre les diverses temàtiques hi trobem 
fantasia, història, geografia i preocupació social. 
També un profund humanisme que s’encomana en 
la majoria dels contes fent que esdevinguin propers 
i universals a la vegada. Llegint els textos de Joan 
Bosch el lector descobreix una nova manera d’en-
tendre l’heterogeneïtat americana, fent que s’obri 
davant d’ell una nova mirada cap a la complexa re-
alitat d’aquest continent. Alhora, rep una invitació a 
reconsiderar la perspectiva homogènia des de la qual 
aquest continent s’ha mirat a si mateix, menystenint 

sovint el valor de la seva pròpia cultura originària i 
de la seva història.
El llenguatge utilitzat per narrar les peces que con-
feccionen el llibre és molt culte i d’una gran riquesa 
descriptiva. El públic a qui van dirigides aquests lec-
tures, és tant el d’aquí com l’autòcton dels països on 
tenen llocs les accions. Per aquest motiu, Bosch els 
fa l’ullet i amb gran sagacitat i entre mot i mot, hi 
insereix vocables que ja només s’utilitzen en aquelles 
terres. En són una mostra paraules com: plata, che-
quear, platicar, cholo, carro, rabadilla...
A Mexicandino l’autor combina amb encert les veus 
i les mirades dels seus personatges al llarg del temps, 
i dels territoris de Sud-amèrica. Mentre es va llegint 
és com tenir al davant els paisatges i els seus contras-
tos. A partir de testimonis i de les expressions que 
han sobreviscut mercès a la tradició popular, aquest 
relats esdevenen quotidians. A vegades, el lector tin-
drà la sensació que el que s’hi explica hagués succeït 
recentment, tot i que en alguns casos l’acció va tenir 
lloc fa segles. 
Al darrere de cadascun dels contes s’hi amaga una 
moralitat i també un missatge, el significat del qual 
pot ser diferent en funció de la interpretació que 
en facin els lectors. Per posar uns exemples, cito a 
continuació alguns dels “suggeriments” que m’han 
produït aquestes històries: transmissió de ritus i cul-
tes ancestrals que malgrat el pas del temps continu-
en vius; el llibertinatge amagat sota el més absolut 
misticisme; amor, desig, atracció folla des del primer 
instant; sorpresa, por al desconegut, final de trajecte; 

revenja encoberta.
Finalment, només afegir que vaig passar bones es-
tones llegint els relats que conformen Mexicandino. 
Recomano aquest llibre, perquè és amè, fàcil de lle-
gir i d’entendre, i ens ofereix amb ulls d’aquí la visió 
sobre la vida i els costums que encara romanen en 
aquelles terres.  
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CÒMIC / LA VEU 

“A tots els dibuixants ens 
van passar moltes coses, 
amb la censura; jo vaig 

tenir judicis fins i tot quan ja 
havia començat la democrà-
cia!». Aquest va ser un dels 
molts records que va com-
partir el prolífic dibuixant, 
guionista i editor Manel Fer-
rer (Súria, 1940) amb els as-
sistents a la trobada que es va 
fer dimecres passat a la Bi-
blioteca Central d’Igualada. 
Des dels anys setanta, milers 
i milers de pàgines plenes 
d’historietes porten el segell 
d’aquest artista que ja de ben 
jovenet, va agafar full i lla-
pis per començar a retratar 
el seu entorn en clau d’hu-
mor. Pàgines de revistes tan 
conegudes com Cavall Fort, 
El Papus, Barrabàs i El Jue-
ves. «Quins temps, aquells! 
He fet tantes coses que ja ni 
me’n recordo!». Una de les 
seves creacions més conegu-
des va ser la sèrie protagonit-

zada per la parella Manolo i 
Irene, humorisme eròtic en 
estat pur. «Sempre he co-
mençat una historieta sense 
saber com l’acabava», va re-
cordar Ferrer, que es passa-

va un munt de nits despert 
treballant fins a altes hores 
de la matinada. Però sem-
pre amb un somriure, «per-
què vaig aconseguir treballar 
del que m’agradava i a més a 

Manel Ferrer, a la Biblioteca: “A tots ens van passar coses, 
amb la censura, i vam tenir diversos judicis”

més fent els guions i les re-
vistes senceres!». I és que 
en aquells temps les revistes 
d’humor tenien molts lectors 
i grans noms que ja passaran 
a la història com Oscar, Ivà o 

Jan, a més de Manel Ferrer, 
que va utilitzar un munt de 
pesudònims com Elferre o 
Manelet.
A més de l’humorisme prò-
piament dit, Manel Ferrer 
també va fer altres històri-
es, com col·leccions de cro-
mos, acudits per a revistes 
estrangeres i creacions molt 
especials com una còpia que 
li van demanar de l’Astèrix. 
El dibuixant va aprofitar la 
trobada per portar una bona 
tria de dibuixos originals 
que conserva com un tresor, 
«això que n’he perdut molts, 
també!», va comentar amb un 
humor que, als seus 78 anys, 
no ha perdut gens ni mica. 
Aquesta trobada va servir per 
tancar el curs del Club del cò-
mic de la Biblioteca, que es va 
posar en marxa fa un parell 
d’anys i que ha servit per rei-
vindicar aquest gènere entre 
el públic adult i per donar a 
conèixer l’àrea de còmics per 
adults, que ja compta amb 
més de 1700 volums.
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Demà dissabte, Iguala-
da es tornarà a sumar 
per quart any conse-

cutiu al Liceu a la Fresca, una 
iniciativa que permet veure 
en nombroses ciutats i viles la 
retransmissió en directe d’una 
òpera que aquesta vegada serà 
Manon Lescaut. En aquesta 
ocasió hi haurà 305 punts de 
retransmissió: 270 a Catalunya 
(5 a Barcelona), 25 a la resta de 
l’Estat Espanyol (2 a Madrid), 
2 a Portugal, 6 al sud de Fran-

ça, 1 a Andorra i 1 a Itàlia, a 
més l’òpera serà retransmesa 
en directe també pel canal 33 
i per la 2 de TVE .
Des del pati del Museu de la 
Pell, a partir de les 10 del ves-
pre,  amb entrada gratuïta, fins 
al 300 persones podran gaudir 
de l’òpera Manon Lescaut, de 
Giacomo Puccini, una nova 
coproducció entre el coliseu 
barceloní, el Palau de les Arts 
de València i el Teatro San 
Carlo de Nàpols. 
L’acció situa l’espectador en el 
context de la immigració de 

principis del segle XX, amb el 
record d’Ellis Island com a re-
refons. Inspirada en la novel·la 
homònima de l’abbé Prévost, 
Puccini va obtenir amb Ma-
non Lescaut el seu primer 
gran triomf. La història de 
l’ascensió i caiguda de la cor-
tesana Manon va ser escrita 
amb una música arravatadora, 
fidel als principis del verisme 
i amb l’esquinçament precís 
en pàgines com la cèlebre ària 
Sola, perduta, abbandona-
ta del quart acte. A partir de 
Manon Lescaut, Puccini enca-

Projecció, demà dissabte, de ‘Manon Lescaut’ 
dins del Liceu a la Fresca, al Pati del Museu

Tres obres de Bach van obrir les Nits Musicals 
de la Brufaganya

denaria altres grans èxits com 
La Bohème, Tosca o Madama 
Butterfly.
Tres aclamats tenors, el 
nord-americà Gregory Kunde, 
el tinerfeny Jorge de León i el 
porto-riqueny Rafael Davila, 
es repartiran en aquesta ocasió 
el paper de Des Grieux. I se’ls 
uniran dues sopranos pel rol 
titular, la ucraïnesa Ludmyla 
Monastyrska i la italiana Ma-
ria Pia Piscitelli, ambdues de 
renom internacional.

Liceu al territori
El Liceu a la Fresca és el pro-
jecte catalitzador del Liceu al 
Territori, una iniciativa que 
naixia l’abril de 2015 amb l’ob-
jectiu de popularitzar, crear in-
terès, afició i hàbits operístics 
al màxim de públic possible 
amb accions per tot Catalunya.
En poc més de tres anys s’ha 
aconseguit viatjar a nombro-
sos indrets del territori apro-
pant el gènere operístic a tots 
els públics amb xerrades ame-
nes i accessibles arreu de Ca-
talunya, i culminant amb una 
visita al Liceu per viure una 
òpera en directe.

MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte 9 de 
juny, a dos quarts de 
deu en punt de la nit, 

la campana anunciava l’ini-
ci del concert i també de les 
Nits Musicals de la Brufaga-
nya d’aquest 2018. L’Orques-
tra Barroca Vespres d’Arnadí 
en va ser l’encarregada, amb 
un repertori de composicions 
per a clavecí de Johann Se-
bastian Bach. 
Els aplaudiments llargs i se-
guits d’un públic posat dem-
peus en acabar la interpre-
tació de les tres peces del 
repertori, assenyalaven sense 
cap ombra de dubte que la 
versió que havien escoltat 
dels tres concerts per a clavecí 
de Bach els havia complagut i 
molt.  No era estrany ja que 
els intèrprets eren de primera 
categoria: Dani Espasa, pro-
fessor, director i compositor, 
que domina el clavecí, el pia-
no, l’orgue i l’acordió;  en Pere 
Saragossa, gran oboista;  la 
Marina Durany que, a més de 

flautista té una sensibilitat ar-
tística especial amb la pintura 
i, sobretot, la violinista Far-
ran Sylvan James, canadenca 
que ha tocar a les millors sa-
les i amb els millors director 
d’arreu d’Europa i Amèrica. 
Tots ells, acompanyats de vi-
olins primers i segons, viola, 
cello i contrabaix formen una 
orquestra de música antiga 
en línia amb les millors dels 
país. Les obres interpretades 
van ser el “Concert per a cla-
ve en re menor, BWV 1052”, 
el “Concert per a oboè i violí 
en do menor, BWV 1060R” i 

el “Concert de Brandenburg 
núm. 5, BWV 1050” tots ells 
de J.S. Bach. Per acabar el 
concert van oferir  la cone-
guda “Ària de la Suite en Re 
Major BWV 1068” del mateix 
Bach. 
Prèviament, ja des del matí, 
els voluntaris havien comen-
çat els preparatius per tenir 
a punt el ritual que envolta 
aquests concerts: posar les 
carpes, muntar les taules, ins-
tal·lar la il·luminació per a la 
nit i, ja a la tarda, fer foc per 
a la brasa, preparar els entre-
pans,  rebre els components 

de l’orquestra i atendre els as-
sistents que poc a poc anaven 
arribant.
I després del concert, ja a l’es-
planada del santuari, les con-
verses amb amics, coneguts 
o simplement amb els veïns 
de taula comentant la música 
que acabaven d’escoltar amb 
una tassa de xocolata desfeta 
a la ma... i esperar el segon 
concert, el 14 de juliol, quan 
actuarà el Cor Lieder Càme-
ra, dirigit per Eduard Vila i 
Perarnau, interpretant obres 
del compositor montserratí 
Joan Cererols

TEATRE / LA VEU 

Demà dissabte, de les 
11 del matí a les 10 del 
vespre tindrà lloc la 12a 
Marató de Teatre de la 
Tarima en què tots els 
grups de l’escola muni-
cipal de teatre mostra-
ran la feina feta durant 
el curs. Un treball intens 
dels nois i noies amb 
l’acompanyament dels 
seus professors.
Dissabte al matí, a partir 
de les 11 es podrà gau-
dir de les obres de teatre 
dels dos grups de nens i 
nenes i d’un dels grups 
de teatre juvenil. Repre-
sentaran respectivament 
La clau màgica, Sols a 
casa i La sospita està ser-
vida.
La tarda constarà de dos 
blocs, un que comença-
rà a les 4 i en què es po-
drà veure el treball del 
grup de teatre de l’Esplai 
Àuria i de dos grups de 
teatre juvenil. Oferiran 
les obres Harry Potter, 
El malalt imaginari, de 
Molière i Somni d’una 
nit d’estiu, de William 
Shakespeare.
El segon bloc comen-
çarà a partir de les 6 i 
mostrarà el treball dut a 
terme pels dos grups de 
teatre de joves i el grup 
de teatre d’adults. Po-
drem gaudir de les obres 
Se formó, El temps i els 
Conway i (Im)possible.
El preu de l’entrada és de 
2,5 euros.

Dissabte, 12a 
Marató de Teatre 
de la Tarima

L’acte de presentació del Liceu a la Fresca a Barcelona



L’alegria que passa

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En aquesta ocasió passà el 24 
d’octubre de 1956. Passà de 
la mà de l’anomenat “Circo 

Americano”, que actuà aquell dia i 
l’anterior, a aquesta ciutat. Fou instal·
lat en un solar entre el passeig Verda·
guer i el carrer Sant Carles i els carrers 
Trinitat i Sant Vicenç, conegut com el 
“Camp de l’escorça”.
Segons les cròniques de l’època, era 
el més important i el de més capaci·
tat dels que havien vingut a Igualada. 
Les tres representacions que va donar 
foren concurridísimes. Es van arribar 
a pagar 75 pta. per una entrada que, 

a taquilla, només en costava 12. Per 
a transportar el material per al seu 
muntatge, es necessitaven 48 cami·
ons. Anava de pas cap a Barcelona.
El circ dels empresaris espanyols, Fei·
joo·Castilla, tornà a Igualada  a l’any 
següent, presentant un espectacle de 
“Texas Rodeo”, d’estil americà, com 
fent honor al seu nom, amb l’especta·
cularitat de les famoses pel·lícules del 
“Far West”.
La fotografia fou feta, des de l’antic 
col·legi dels Germans Maristes, per 
Procopi Llucià (Arxiu Fotogràfic Mu·
nicipal d’Igualada, fitxa 4730). 
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El capvespre del proper 
dissabte la Coral de 
Santa Maria celebrarà 

l’anual Vetllada Poètica, que 
arriba a la cinquena edició, 
i en la que hi prendran part 
activa vint·i·cinc cantaires. 
Serà coordinada per Mercè 
Travesset.
Aquesta iniciativa va néixer 
amb motiu del Cicle de Po·
etes que se celebrà amb no·
table èxit a l’auditori de la 
Biblioteca Central. Com se 
sap la música, el cant coral 

i la poesia acostumen a anar 
de bracet, i aquestes sessions 
pretenen desvetllar la bellesa 
de l’art de la rapsòdia, que és 
l’essència de la paraula i l’ali·
ment de l’ànima.
Les poesies que s’han elegit 
són dels autors següents: Jo·
sep Aladern, Josep Mª Bor·
ràs, José Àngel Buesa, An·
toni Canals, Miquel Costa,  
Daniel Clemente, Manuel 
Gomis, Jacint Lladó, Joan 
Margarit, Esther Martínez, 
Alexandra Morera, Salvador 
Oliva, Mª Àngels Oliva, Se·
rafí Pitarra, Higinio Puñal, 

Lleonard del Rio, Josep Ro·
meu, Josep Mª de Sagarra, 
Berta Torres i Cinta Traves·
set.
Aquest és un acte exclusiu 
per als i les cantaires i les se·
ves parelles. En acabar tots 
plegats compartiran plat i 
taula en un berenar·sopar.
S’ha editat un programa, en·
capçalat per un interessant 
fragment del discurs que el 
nostre compatrici i acredi·
tat rapsode Jaume Ferrer, va 
pronunciar a l’Ajuntament de 
Barcelona en els 36 Jocs Flo·
rals sobre l’art de la recitació.

5a Vetllada poètica de la Coral de 
Santa Maria

TEATRE / LA VEU 

Rovira i Virgili, escrip·
tor, historiador, polític, 
tarragoní, va narrar 

tal com li va rajar, com ho va 
sentir, el últims dies a Barce·
lona i el camí dolorós de l’exili. 
Amb la seva esposa i fills jo·
ves, i amb algunes pertinen·
ces, aconsegueix arribar a La 
Jonquera i finalment al Per·
tús, amb un autocar que ja en 
aquell 1939 era antic i estava 
malmès. Set o vuit dies per fer 
un trajecte de menys de dos·
cents kilòmetres i els perse·
guidors estalonant.
I Terra Teatre aconsegueix 
tornar a fer viu, real, trist o 
emotiu aquells records perso·
nals que foren comuns a cen·
tenars de milers de fugitius.

I el proper dilluns l’última 
sessió del curs amb Estival de 
Jazz presentant l’àlbum Let´s 
Sing Oscar Hammerstein tot 

recordant que AUGA facilita·
rà en aquesta sessió la compra 
d’entrades per Les Nits Cultu·
rals de Sant Pere Sallavinera.

Terra Teatre fa parlar Rovira i Virgili

DISSENY / LA VEU 

Un curs més l’Escola 
Municipal d’Art i Dis·
seny Gaspar Camps 

d’Igualada ha col·laborat amb 
l’Espai d’Arts Escola de Dansa 
d’Igualada amb la realització 
del cartell Mostra’m Dansa i 
Festival Dansa.
La proposta ha estat guiada 
pel professor Aureli Sendra 
i realitzada dins el Mòdul 
de Projectes de 2n de grà·
fica publicitària. Paral·le·
lament s’han treballat les 
imatges dins el Monogràfic 

de Fotografia que es realit·
za a l’Escola Oberta sota la 
tutorització del mateix pro·
fessor.
El cartell triat és de l’alum·
ne Francesc Roca de Gràfica 
Publicitària i les fotografies 
recauen en Laura Orejuela i 
Teresa Beltran alumnes del 
monogràfic. Amb aquests 
projectes reals l’escola vol 
acostar el seu alumnat al 
món professional.
Donem les gràcies a la col·
laboració de les models, les 
ballarines Marta Canales i 
Berta Búrria d’Espai d’Arts.

La Gaspar col.labora 
amb Espai d’Arts 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

L’igualadí Josep Bacardit i Sala, un escultor d’una 
llarga i reeixida trajectòria o l’art de modelar pas a pas

Amb la recent exposició d’un respectable se-
lecció d’escultures de fang de talla reduïda, 
a la sala l’Empremta de Gràfiques Vilano-

va, aquest artista -entrat en anys- una vegada més 
ha pogut posar en valor la seva longeva i reeixi-
da trajectòria com a escultor; unes creacions que 
contenen un accentuat grau de realisme no gens 
absentes d’una gran dosi d’afecció, delicadesa i re-
finament. 
José Bacardit va néixer el 1933, en plena Repúbli-
ca, a la rambla de Sant Ferran. El seu pare era cis-
teller i canyisser, a més de ser una persona molt 
entregada al món de la música que acostumava a 
acompanyar als gegants tocant l’acordió, i ell tam-
bé hi participava amb la bateria, al costat d’altres 
músics tot formant una petita banda musical. Des-

GRAVAT. SERIGRAFIA
Col·lectiva dels treballs realitzats 
per l’alumnat dels tallers de gravat 
i serigrafia durant el curs 2017-
2018,.
Del 4 al 30 de juny a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

SCRAPBOOK: MOLT 
MÉS QUE PAPERS
Alicia Artigas.
Amb el paper com a base l’Alí-
cia Artigas crea delicats objectes 
d’scrapbook: Des d’un àlbum de 
records fins a una càmera de fotos.
Del 2 de maig al 25 de juny al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

ESPAIS RECOBRATS. 
ELS NOUS USOS DEL 
PATRIMONI CATALÀ

Recorregut gràfic per diverses inter-
vencions en espais industrials que 
s’han dut a terme al llarg de les últi-
mes dècades a Catalunya.
Del 20 de maig al 24 de juny al Mu-
seu de la Pell.

POETICAL
Alba Cunillera.
Poesia i art cal.ligràfic.
Del maig al setembre a la sala Refu-
gi la Tossa.

ESCULTURA, DIBUIX, 
PINTURA 
Selecció dels treballs realitzats en 
els cursos de dibuix, projectes guiats 
d’escultura, escultura: conceptes i 
tècnica i projectes guiats de pintu-
ra, impartits per la professora Teresa 
Riba.
Del 15 de juny a l’1 de juliol a la 
Sala Municipal  d’Exposicions.

POMPEU FABRA
L’any 2018 està dedicat a commemo-
rar la figura i l’obra de Pompeu Fa-
bra per celebrar els 150 anys del seu 
naixement i els 100 de la publicació 
de la Gramàtica catalana.
Del 4 al 25 de juny al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

IMPULSART
Exposició col·lectiva de joves artis-
tes d’Igualada. Aquesta activitat for-
ma part de l’agenda Impuls 2018 ( 
pressupostos participatius joves).
Del 15 de juny a l’1 de juliol al Mu-
seu de la Pell.

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ 
DE L’ATENEU, 20 ANYS 
CREANT ESCOLA
Exposició de diferents treballs, ma-
terial d’arxiu i fotografies sobre l’art 

i l’ofici de l’enquadernació artesa-
nal .
Del 5 al 26 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu.

MONTSERRAT ROIG. 
CRONISTA D’UN 
TEMPS I D’UN PAÍS
Vintena de fotografies de Pilar Ay-
merich, l’arxiu familiar Sempere 
Roig i el fons Montserrat Roig de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya..
De l’1 al 21 de juny al Casal Popu-
lar el Foment.

PUNTES DE COIXÍ I 
MANUALITATS
Mostra dels treballs fets per les 
alumnes de puntes de coixí i 
manualitats. Creacions fetes amb 
molt detallisme i dedicació.
Del 10 al 23 de juny a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt

EXPOSICIONS

prés d’anar a escola als Escolapis, de seguida -com 
era habitual a l’època- va començar a treballar en 
el gènere de punt fent de contramestre, una pro-
fessió que ha exercit fins a la seva jubilació.
La seva passió per l’escultura li va venir de ben pe-
tit des del moment en què va compartir la feina 
amb una primera formació a l’Escola Professional  
situada a l’antic edifici municipal del carrer de 
Garcia Fossas on va rebre unes primeres nocions 
de dibuix, modelisme i escultura; una experiència 
acadèmica per la qual el va aprendre a reproduir 
-de manera rigorosa-  patrons del natural- fins a 
consolidar una mentalitat artística molt perso-
nal; de fet pròpia del context cultural i dels en-
senyaments rebuts. Amb el temps, l’itinerari de 
presentacions públiques de les seves obres va anat 

en augment i ha estat objec-
te d’una plural admiració en 
diferents galeries de la nostra 
comarca i altres punts de la 
geografia catalana.
Una mirada atenta a la seva 
obra ens presenta un artista 
força eclipsat pels cànons de 
l’escultura clàssica; un estil 
que ell sempre ha conside-
rat que li permet de treballar 
majorment les proporcions 
prenent com a model l’indi-
vidu des d’una interpretació 
estètica molt fidedigna a te-
màtiques  realistes. Des del 
punt de vista estètic apunta a 
una interpretació molt exac-

ta dels models -preferiblement humans- agafant 
com a referents ja siguin personatges significats o 
bé figuracions aleatòries; i en els quals de manera 
harmoniosa hi conviuen la bellesa i el sentiment o 
dit d’una altra manera la màxima expressió d’una 
ètica i estètica marcadament pròpies.

CULTURA  |  55Divendres, 15 de juny de 2018



VISITA GUIADA
Veciana 

Visita al Centre d’Interpretació del Patri-
moni Religiós de la Comarca de l’Anoia,  
un recorregut pel romànic, el gòtic i el bar-
roc anoienc, una primera introducció al 
riquíssim patrimoni anoienc..
Diumenge a les 12 del migdia a l’església 
de Santa Maria de Segur.

MÚSICA
Piera 

“Amic meu”, espectacle dissenyat especial-
ment per a l’ocasió i en el qual participa-
ran tots els alumnes de l’Aula Municipal de 
Mùsica. Taquilla inversa.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa sona bé. Concert a càrrec de 
“Les anxovetes”
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala Ro-
gelio Rojo.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec del Cor de cambra de la 
Polifònica de l’Urgell. Organitza Els Amics 
de la Música .
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

DILLUNS 18  

MÚSICA
Igualada 

Guillem Arnedo Band & Celeste Alías 
presenten “Let’s Sing O’ Hammerstein II”, 
sobre els musicals que O.Hammerstein II 
va escriure juntament amb R.Rodgers i 
J.Kern: South Pacific, The King and I, Ok-
lahoma! i Showboat. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Setmana de concerts d’alumnes de l’EMMI
En aquests concerts, els alumnes viuen l’ex-
periència de tocar en públic i poden mos-
trar el treball realitzat durant el trimestre..

DIVENDRES 15 

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Jazz a la fresca. Fernando Brox Quartet 
presenta “Secreto” Un espectacle d’escol-
ta enriquidora i accessible per a tot tipus 
d’audiència i, en definitiva, una gran capa-
citat per atraure l’atenció del públic.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al pati del 
Museu.

MÚSICA
Piera 

11a Ruta dels Músics. Actuacions musi-
cals simultànies i en directe d’agrupacions 
musicals de la nostra vila des dels portals i 
racons més bonics i emblemàtics del barri 
del Raval de Piera
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al barri del 
Raval.

DISSABTE 16

TEATRE
Igualada 

XI Marató de la Tarima
Els alumnes de l’Escola Municipal de Te-
atre d’Igualada presentaran els treballs de 
final de curs al llarg de tota la jornada.
Dissabte durant tot el dia al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

LICEU A LA FRESCA
Igualada 

Projecció en directe de l’òpera Manon Les-
caut, de G. Puccini des del Gran Teatre del 
Liceu
Inspirada en la novel·la homònima de 
l’Abbé Prévost amb què Puccini va obtenir 
el primer gran triomf. El Liceu acull una 
nova coproducció entre el coliseu barce-
loní, el Palau de les Arts de València i el 
Teatro San Carlo de Nàpols.
Dissabte a les 10 del vespre al pati del 
Museu de la Pell.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Jazz a la fresca.
Edna Sey presenta “Stay Focused” un es-
pectacle potent i dinàmic, al més pur estil
del soul clàssic: entrellaçant les seves com-
posicions amb versions de les que ha begut 
i l’han inspirat musicalment..
Dissabte a les 11 de la nit a l’Ou com balla.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Sixena: la croada de 
la memòria” de Francesc Canosa. Comp-
tarem amb la presència de l’autor i la pre-
sentació de l’acte anirà a càrrec del músic 
i musicòleg igualadí, historiador de l’art i 
arxiver Daniel Vilarrubias.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Popu-
lar el Foment.

VISITA GUIADA
La Llacuna 

Nou recorregut per «La Llacuna emmura-
llada», on descobrirem els secrets amagats 
dels carrers del nucli principal d’aquest 

municipi anoienc que es comença a desen-
volupar a partir del segle XII.
Dissabte a les 12 del migdia a l’Oficina de 
Turisme.

CONTES
Sta. Margarida de Montbui 

“Buu!, contes per perdre la por”. La Gisela 
ens obrirà la maleta més terrorífica però 
aconseguirem perdre la por acompanyats 
de la seva màgia. Amb Gisela Llimona
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora

MÚSICA
Capellades 

Joies del ballet rus. Amb Ala Voronkova, 
violí i Guerassim Voronkov, piano que 
interpretaran obres de Txaikovski, Glazu-
nov, Prokofiev... 
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

ÒPERA
El Bruc 

Liceu a la fresca. Projecció en directe de 
l’òpera Manon Lescaut, de G. Puccini des 
del Gran Teatre del Liceu
Dissabte a les 10 del vespre.

ÒPERA
Capellades 

Liceu a la fresca. Projecció en directe de 
l’òpera Manon Lescaut, de G. Puccini des 
del Gran Teatre del Liceu
Dissabte a les 10 del vespre al pati de 
la Lliga.

DIUMENGE 17  

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Vermut-Jazz amb Boogalizer.
Diumenge a les 12 del migdia a la Bastida

MÚSICA
Igualada 

Concert final de curs de la coral infantil 
“Els Verdums”
Com cada any, hem organitzat un concert 
per mostrar la feina feta durant el segon 
semestre
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

De dilluns a divendres a partir de 2/4 de 
6 de la tarda a l’auditori de l’Escola de 
Música.

MÚSICA
Piera 

Concert de tres alumnes de l’Aula Muni-
cipal de Música: Quin Molina, violoncel, 
Yaiza Carnicer, saxo i Maria Simó, flau-
ta travessera. Acompanyats al piano per 
l’Aleix Colom
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori 
Ca la Mestra.

DIMARTS 19 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Sessió informativa sobre la UOC
Xerrada oberta a totes aquelles persones 
interessades en els estudis de la Universitat 
Oberta de Catalunya, la primera universi-
tat en línia
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula familiar “Coco”
Dimarts a les 6 de la tarda a al sala d’ac-
tes de la Biblioteca.

DIMECRES 20 

MÚSICA
Igualada 

Festa de fi de curs. Concert de cloenda 
del curs a càrrec d’alumnes i professors de 
l’EMMI
Dimecres a les 7 de la tarda al pati de l’Es-
cola de Música.

CLUB DE LECTURA
Calaf 

Trobada de persones que han llegit un ma-
teix llibre. En aquesta ocasió “El carreró 
dels miracles” de Nagib Mahfouz
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca.

DIJOUS 21

FESTA
Igualada 

Holi Colors #Estiujove2018. Vine a la festa 
més colorida de l’any i dóna-li la benvin-
guda a l’estiu! .
Dijous a les 6 de la tarda a l’avinguda Ca-
talunya.

MÚSICA
Igualada 

Festa de la Música - Concert a la fresca
A càrrec d’alumnes, grups de cambra i 
combos de l’EMMI.
Dijous a les 9 del vespre al pati de l’Escola 
de Música.
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Dificultat fàcil

Temps total 25 m
Elaboració 15 m
Cocció 20 m

Ingredients per a 
quatre racions
-Spaghetti negre 300g
-Gambes 12
-Tinta de sípia o calamar 2
-Ceba 1
-Grans d’all 2
-Nata líquida 200 ml

Preparació
Comencem preparant la sal-
sa que té dos components. 
D’una banda les gambes sal-
tades amb all llaminat i un 
bon oli d’oliva. Per un altre 
una salsa amb ceba, nata i 

Spaghetti negre de
sípia amb gambes

tinta que donarà cremositat. 

En una paella escalfem a foc 
lent mitja ceba picada ben 
fina i quan estigui ben tova, 
afegim la tinta de calamar, un 
cullerot de l’aigua de coure la 
pasta i 200 ml de nata. Dei-
xem coure 3 minuts i reser-
vem. Fregim les gambes amb 
l’all fins que tinguin color ta-
ronja intens.

Acabem la recepta incorpo-
rant la pasta cuita i ben escor-
reguda i les gambes a la paella 
on tenim la salsa de ceba, sal-
tant el conjunt perquè es bar-
regin bé els ingredients.

Un suggeriment de prepara-
ció és utilitzar un plat blanc 
per servir els spaghetti i de-
corar-ho amb una mica de 
julivert fresc. 



Retorn al 2001
Montbui   • 2001, una odisea del espacio

RAMON ROBERT / 

Més de dos-cents plans d’efec-
tes òptics, quatre anys de tre-
ball i desenes de societats ci-

entífiques verificant aspectes biològics, 
cibernètics, astronòmics, antropològics 
i aeroespacials per a una hipnòtica, 
oportuna i inoblidable pel·lícula, ro-
dada íntegrament als estudis britànics 
de Borehamwood. Una obra comple-
xa, explorativa i espectacular, amb la 
que Stanley Kubrick va redimensionar 
el cinema de SF, inaugurant per al gè-
nere, amb retard sobre la literatura, un 
corrent més transcendental i metafísic. 
Basant-se en l’Odissea d’Homer i en re-
lats escrits en els anys 50 per Arthur C.

Clarke, l’inquiet i ambiciós realitzador 
novaiorquès va voler definir el sentit 
de l’univers i es va proposar reflexionar 
sobre la progressió de l’home. Així, ela-
boraria un film parabòlic, integrat per 
tres blocs confluents: L’albada de l’ho-
me, Missió Júpiter: 18 mesos després i 
Júpiter i més enllà de les estrelles.
La pel·lícula presenta belles coreografies 
còsmiques, suggereix orientacions sim-
bòliques i atresora múltiples conceptes 
i temes, alguns centrats en l’origen de 
la intel·ligència, en la relació de l’home 
(físic i místic) amb el medi terrestre, 
amb la ciència i la tecnologia. Recor-
dem sinó el capítol de l’intel·lecte elec-
trònic i sistematitzat de l’ordinador Hal 
en confrontació amb la ment racional 

de l’home. Tanmateix, s’indica l’enigma 
de l’univers, exemplificat pel descobri-
ment de l’ignot monòlit d’origen side-
ral. Grans silencis i misteris que s’obren 
davant els ulls del prehomínid, un ésser 
evolutiu que algun dia serà capaç d’ex-
plorar els espais i mons més remots a la 
recerca de la veritat de la vida.
Realitzada només un any abans que 
l’home trepitgés la Lluna, aquesta és 
una obra sorprenent i magistral, on 
naus, satèl·lits i distints astres orbiten 

litúrgicament per la majestuositat del 
cosmos, lliscant entremig dels com-
passos serens i perfectes del més cèle-
bre vals de Johann Strauss. Hi ha una 
el·lipsi impressionant: un pelut habitant 
del Plistocè llança amb força i de forma 
ascendent un os d’animal, que simètri-
cament se transforma en nau espacial 
del segle XXI. Han transcorregut, d’un 
pla a l’altre, quatre milions d’anys en 
l’evolució de l’home. Una absoluta me-
nudesa. 
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Campiona de taquilla
Estrena •  Jurassic World: el reino caido

RAMON ROBERT / 

Les expectatives s’ han complert.  
El nou lliurament de la nissa-
ga Jurassic Parc / Jurassic World 

ha atret a milions d’espectadors ar-
reu del món. Realitzada pel barceloní 
J.A.Bayona i produïda per Steven Spi-
elberg, aquesta pel.lícula serà una de 
les més taquilleres de l’any 2018. Als 

cinemes espanyols, en el seu primer 
cap de setmana d’exhibició,  ha recaptat 
més de 8 milions d’euros, sumant per 
sobre del milió d’espectadors. Pel que 
fa a la taquilla mundial, ha assolit la 
xifra recaptada de 150 milions de dò-
lars. I això que encara no s’ha estrenat 
ni a Estats Units ni a Xina, les nacions 
on solen acumular-se les recaptacions 
més altes del planeta.

Tota una dona 
Estrena •  Una mujer fantástica

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 21 de juny, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine-club presenta la producció xi-
lena del 2017 Una mujer fantástica, 
dirigida per Sebastián Lelio.
Marina i Orlando viuen junts i són 
feliços malgrat la diferència d’edat. 
Però ell mor sobtadament i llavors 

ella queda desemparada i a mercè del 
menyspreu de la família del difunt. 
Una mujer fantástica, pel·lícula gua-
nyadora de l’Oscar al millor títol de 
parla no anglesa, ens presenta la his-
tòria d’una persona valenta que es 
manté digna a pesar de l’adversitat 
i dels atacs d’una societat dominada 
pels prejudicis. Que la història pas-
si a Xile no ens hauria de fer sentir 
millor.

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

CURSOS 
INTENSIUS 

D'ESTIU

MATRÍCULA 
OBERTA 
CURS 
2018/19



EL INTERCAMBIO

Espanya. Comèdia. D’Ignacio Nacho.  
Amb Pepón Nieto, Hugo Silva, Rossy de Palma.
 Jaime és un tipus de quaranta i pocs anys que no ha acon-
seguit res significatiu en la vida. Està casat amb Eva, que 
es una mica curteta, però l’ admira. Pel seu aniversari, Eva 
li regala a Jaime un intercanvi de parelles. Contacten per 
internet amb una altra parella i es citen al seu apartament. 
Però la parella d’intercanvi no és com ells esperaven. 

UNA MUJER FANTASTICA

Xile. Drama. De Sebastian Lelio. 
Amb Daniela Vega, Francisco Reyes. 
Marina, una jove cambrera aspirant a cantant i Orlando, 
vint anys més gran, planegen un futur junts. Després d’una 
nit de festa, Marina el porta a urgències, però ell mor en 
arribar a l’hospital.  La seva condició de dona transsexual 
suposa per a la família d’Orlando una completa aberració. 
Oscar a la Millor pel·lícula de parla no anglesa. 

2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO
Regne Unit. Ciència-ficció. D´Stanley Kubrick. 
Amb Keir Dullea, Gary Lockwood. 
Fa milions d’anys, abans de l’aparició del “homo sapiens”, uns 
primats descobreixen un monòlit que els condueix a un es-
tadi d’intel·ligència superior. Milions d’anys després, un altre 
monòlit, enterrat en una lluna, desperta l’interès dels cientí-
fics. Finalment, durant una missió de la NASA, el computa-
dor HAL 9000 s’encarrega de controlar tots els sistemes d’una 
nau espacial tripulada.  Reestrena del gran clàssic de 1968.

BAILANDO LA VIDA

Regne Unit. Comèdia dramàtica. De Richard Loncraine. 
Amb Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, David 
Hayman. 
A punt de retirar-se, una dona de la classe mitjana desco-
breix que el seu marit ha estat tenint una aventura amb la 
seva millor amiga. Es llavors quan decideix anar-se’n amb 
la seva germana bohèmia, que viu en una zona empobrida.
 

El BUEN MAESTRO

França. Comèdia dramàtica. D’ Olivier Ayache-Vidal. 
Amb Denis Podalydès, Léa Drucker, Pauline Huruguen. 
François Foucault, de quaranta anys, és professor de litera-
tura en el prestigiós institut de París, Henri IV. Una sèrie de 
circumstàncies l’obliguen a deixar el seu lloc i a acceptar una 
plaça en un institut de l’extraradi de la ciutat, en una zona 
conflictiva. François es tem el pitjor.

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO

Estats Units. De J.A.Bayona. 
Amb Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell. 
Una erupció volcànica amenaça els dinosaures restants a l’illa 
Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant anys després 
de la desaparició del parc temàtic Jurassic World. Clara Dearing, 
ex gerent del parc, ara ha fundat el Grup de Protecció de Dino-
saures. Per ajudar a la seva causa, Clara ha reclutat Owen Grady, 
l’exentrenador de dinosaures que va treballar al parc.

BASADA EN HECHOS REALES

França – Bèlgica. Thriller psicològic. De Roman Polanski. 
Amb Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez. 
Delphine és una sensible i turmentada escriptora d’èxit, para-
litzada davant la idea d’haver de començar a escriure una nova 
novel·la. Coneix llavors a Elle, una jove encantadora, intel·li-
gent i intuïtiva. Elle aviat es converteix en la seva confident. 
Delphine li obre les portes del seu cor, sense saber quin misteri 
hi ha darrera el rostre dolç de la seva nova i enigmàtica amiga

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

BASADA EN HECHOS REALES 
Dv: 18:00
Ds: 19:15
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

JURASSIC WORLD: 
EL REINO CAÍDO
Dv: 20:30
Ds: 16:30/21:45
Dg: 19:30
Dll: 16:45
Dc: 18:00

1/JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
Dv: 18:35/21:10/23:50
Ds: 16:00/18:35/21:10/23:50
Dg: 13:00/16:00/18:35/21:10
Dll a Dj: 18:35/21:10

2/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS 
Dv: 18:25/21:20/00:00
Ds: 15:45/18:25/21:20/00:00
Dg: 15:45/18:25/21:20
Dll Dc i Dj: 17:05/19:40/22:20
Dm: 17:05/19:40
2/HAN SOLO 3D 
Dg: 12:15
2/HAN SOLO (VOSE) 
Dm: 22:20

3/ CAMPEONES  
Dv i Ds: 17:00/19:25/21:50
Dg: 12:40/17:00/19:25/21:50
Dll a Dj: 16:50/19:25/21:50

4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv Ds Dll a Dj: 17:40/20:15/22:50
Dg: 12:00/14:35/17:40/20:15/22:50

5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv i Dg: 17:00/21:55/00:30
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(3D)
Dv a Dg: 19:20
Dll Dc i Dj: 19:35
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(VOSE)
Dm: 19:35
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO (cat)
Dg: 14:00
5/ PETER RABBIT
Dg: 11:55

6/ DEADPOOL 2
Dv: 18:45/21:30/00:15
Ds: 16:15/18:45/21:30/00:15
Dg: 12:30/16:15/18:45/21:30
Dll Dc i Dj: 18:45/21:30
Dm: 21:30
6/ DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 18:45

7/ EL MALVADO ZORRO FEROZ
Dv Ds Dll Dc i Dj: 18:15
Dg: 12:20/18:15 Ds/Dj: 18:15
7/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv a Dj: 20:05
7/ LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA
Dv a Dj: 22:55
7/ EL MALVADO
ZORRO FEROZ (en català)
Dg: 14:05
7/ EL MALVADO ZORRO FEROZ (VOSE)
Dm: 18:15 
7/ COCO
Ds: 15:50
7/MY LITTLE PONY
Dg: 15:50

8/SHERLOCK GNOMES 
Dv Dll a Dj: 18;30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 12:15/14:10/16:30/18:30
8/LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA 
Dv a Dj: 20:20
8/VERDAD O RETO 
Dv i Ds: 22:20/00:30
Dg a Dj: 22:20

SALA AUDITORI

JURASSIC WORLD
Dv: 18;30/20:30
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00
Dg:16:00/18:30/21:00

SALA PETITA

EL INTERCAMBIO
Dv: 18:30
Ds: 16:30/21:00
Dg: 16:30/18:45

2001: ODISEA EN EL ESPACIO
Dv: 20:30
Ds: 18:15
Dg: 20:30

EL BUEN MAESTRO
Ds: 18:00
Dg: 18:00
BAILANDO LA VIDA 
Ds: 19:40
Dg: 19:40
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C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

Preparació Cambridge 
FIRST CERTIFICATE i ADVANCED 
amb examen final de juliol
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Per naturalesa són contraris a la vida, però els fem servir per sobreviure 
/ 2. Tanca fèrriament el finestró. Guarnit per desfilar al pas / 3. Zero a l’esquerra. Remenant 
paners he trobat la fruita. Norma jurídica amb consciència interna / 4. Quin embolic, quan 
comença a picar! Teixit de seda per a nits molt calorosos / 5. Mala mar. A l’hora de doblar 
és el tipus de consonant més important. Poca broma / 6. Vareta de mestre, avui esdevinguda 
líder. La patriota de l’amanida / 7. Espero el pitjor. Taca fosca, potser en forma de gra d’all / 8. 
A tu. Estranya imatge, la del remei antic. Article en zel / 9. Maxil·lar inferior, sempre a punt 
de protesta. Enginyosa quan cal ocultar la gatera / 10. Mor a palau. Empastif usat per rematar 
l’acupuntura. Sadolla abans que arribi la cassola / 11. Està a les fosques. Moda que ha tornat 
gràcies al visor / 12. Leucoma sense puntuar. Germà modernet de la flassada. Cap de rata / 13. 
Del comportament asocial causat per la religió. Lletra de màquina de cosir.

VERTICALS: 1. Còmplice de la dama en la infidelitat. Mèxic en un gotet / 2. Fronteres del 
Nepal. Empenta causada per un impuls propi. Consonants del gest / 3. Te’l trobes enmig de la 
carn amb son nom enganyós. L’únic en qui el califa pot confiar de debò / 4. L’avantpassat de la 
ribera. Paper del salari amb nom i nacionalitat. A la tercera va la segona / 5. Més típica de Cas-
tellfollit que els carquinyolis. Destil·lació d’un vell cop de pistola / 6. Perfil de paret. Satisfactori 
per a en Tirant. Vall de formació africana a Guadix / 7. Bon motiu per enfilar-se. Combatre fins 
a alterrar el garber. Perdudes dins l’arca / 8. Gran agitació i moviment per culpa de mal girat. 
Jo, en canvi, ho faré bé / 9. Símbol irradiador. Preparat perquè el missatger el dugui al castell. 
Enemics de Donar Ànims / 10. Mal de cap típic de gent amb estudis. Al cel, d’orenetes, i a la 
mar de naus / 11. Caus en mala posició per culpa de l’arbust. Vèncer la resistència. Fa feredat / 
12. Si és una noia, ho té millor per casar-se; si és una classe, per cascar-se.

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències per Laura Semitiel



Juny
15: Bernat d’Aosta; Benilde.

16: Quirze i la seva mare Julita; Ferriol; Ilpidi. 
17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar.

18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula.  
19: Romuald; Gervasi; Protasi; Aurora; Juliana Falconieri.

20: Silveri; Florentina;  Fulgenci i Isidor. 
21: Lluís Gonzaga; Ramon de Roda; Adolf; Demètria

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Laura Pons Puiggròs
Ens ha deixat a la prompta edat de 48 anys, 

el dia 7 de juny de 2018

Els teus fills Pau i Sira, el teu pare Josep, els teus 
germans Cristina i Joan, Juliana i Xavier, Roger, 
Albert i Sònia; els teus nebots, Laia i Sergi, Àlex, 
Xavi i Javi, Erik i Martina; els teus tiets Jaume i 
Carmen; els teus cosins Xènia, Natàlia, Jaume, 

Mireia i Sara; la resta de família de sang i la teva 
família de vida, i la raó social PONS JOIERS 

RAMBLA comuniquem la seva sentida pèrdua.
La família us volem agrair les mostres d’afecte cap 
a la Laura abans i després de l’acte de comiat, que 
tingué lloc el passat dilluns 11 de juny a l’església 

de la Sagrada Família d’Igualada.

Sempre et tindrem 
en el nostre record

Igualada,  juny de 2018

Carmina Martí i Sánchez
1973-1996

Carmina, passen els anys però 
et seguim recordant cada dia.

Trobem a faltar la teva alegria i el teu somriure.
Sempre estaràs entre nosaltres.

Igualada, a 12 de juny de 2018

CARMINA MARTÍ I SÁNCHEZ
1973-1996

Carmina, passen els anys però et 
seguim recordant cada dia.

Trobem a faltar la teva alegria i el 
teu somriure.

Sempre estaràs entre nosaltres.
                                                                                                              
                                                           
Igualada, a 12 de juny de 2018

Rosa Solé Farré

Els teus estimats:  fill, jove, neta, nebots i demés familiars 
ho fem saber a llurs amics i coneguts. 

La família volem agrair les mostres de condol rebudes 
en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 11 

a la parròquia de la Soledat.

Ha mort  cristianament  el passat divendres  dia 8 de juny  a l´edat de 95 anys.

Igualada, juny de 2018Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:

Vilanova del Camí,  juny de 2018

Isidre Solé Corbella
Vidu d’Ana Hernández Méndez

Morí cristianament el dia 9 de juny 
a l’edat de 89 anys

Els teus familiars i amics et tindrem sempre 
present en el nostre record i estima

Aquests últims anys no 
han estat fàcils per a la 
Laura. Se li va trencar 

la família i es va trobar davant 
una situació desconeguda: no 
sabia què fer, de què viuria.
Vam pensar juntes i fer plans, 
triar què volia fer, què podia 
fer i què no volia. Sabem que 
li encantava decorar, organit-
zar i tenir les coses al seu lloc 
precís, ni un centímetre fora 
de lloc, sinó ho notava. 
Finalment va trobar un camí 
i el va seguir amb l’alegria i la 
força que la caracteritzaven. 
En aquest nou camí que havia 
empès no fa gaire, la Laura em 
va dir: “Vull que tothom vegi  
el que soc capaç de fer. Sé que 
jo he vingut a fer una cosa 
molt gran en aquest mon. Sé 
que un dia seré reconeguda”. 
Va treballar molt, sense perdre 
de vista el que era important 
per a ells: als seus fills -el Pau i 
la Sira-, la seva família de sang 
i la seva família de vida: les 
amigues i els amics.
Volia fer una cosa que fos molt 
gran, que la gent la mirés i di-
gués “és la Laura Pons”. I ho va 
fer. Ho ha fet. I tant que ho ha 
fet! Ho ha fet sense adonar-se 
de la seva grandesa. Aquella 
cosa tan gran que volia fer ja la 
tenia feta. Perquè la Laura és 
gran i ha fet la cosa més enor-
me que pot fer una persona 
amb la seva vida: MILLORAR 
LA VIDA DELS ALTRES.

A tots no només ens ha millo-
rat la vida sinó que a alguns 
ens l’ha canviada. Amb la seva 
manera de fer i de ser, ella 
sempre ajudava. No fallava 
mai. Puc posar exemples, però 
cadascú ja sap qui és la Laura 
a la seva vida.
Ens ha donat ajuda quan 
l’hem necessitada, ens ha do-
nat alegria i ens ha regalat in-
finitat de moments feliços. Els 
sopars de nenes, les vacances a 
la platja, dissabtes de gos, anar 
a concerts, fer viatges. Ens ha 
donat molts records i aventu-
res divertides, ens ha omplert 
la vida de tal manera que ara 
ens deixa un gran buit i un 
gran plor.
Però també deixa el seu lle-

Laura...
gat: una gran família i un gran 
exemple de com han de ser 
les bones persones. Perquè a 
bona persona a la Laura no la 
guanyava ningú.
Avui ens acomiadem del teu 
cos però no de tu ni de la teva 
obra. A tu ja et tenim a dins 
i tots som tu. Gràcies Laura 
per fer que les nostres vides 
siguin millors. Gràcies per 
aquests 48 anys. Gràcies per 
haver-te conegut i gràcies per 
haver-nos triat.
A partir d’ara segur que el cel 
estarà molt ben ordenat i no 
cal dir que els àngels et faran 
lloc al seu costat.
Et trobarem molt a faltar.

Família de vida
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 15: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE 16: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 17: SECANELL
Òdena, 84

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 18: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 19: BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 20: CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 21: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26



                 de CARLA CASAS VALLS/  
Coordinadora de la Unitat de Vellesa del Consell Comarcal

Divendres, 15 de juny de 2018

“El maltractament a la 
gent gran s’ha d’erradicar”

Sóc igualadina, diplomada en Treball Social, i treballo al Consell Comarcal de l’Anoia 
com a coordinadora de la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental. Avui divendres, 
15 de juny, és el Dia Mundial de la presa de consciència contra els maltractaments a 
les persones grans, i hem organitzat un seguit de xerrades al Casal de la Gent Gran 
d’Igualada per a que tots tinguem present un problema que necessita solucions.

Ja es va fer recentment una campanya en relació als maltracta-
ments a la gent gran. No se n’ha parlat mai, en general, d’això, 
i s’ha focalitzat sempre en la dona i els infants. Per què?

Als anys seixanta va començar a parlar-se de la necessitat d’es-
tablir normes per a protegir infants i joves davant els maltrac-
taments, i posteriorment envers les dones. No ha estat fins als 
darrers anys quan s’ha començat a parlar de la gent gran. El 
desenvolupament de l’acció ha estat molt divers en funció dels 
països. Als Estats Units, per exemple, hi ha una agència exclusiva 
per això. A Anglaterra hi ha una associació molt forta. A França 
hi ha un telèfon per trucar davant qualsevol sospita. A Espanya 
no, tot ha estat més lent... Jo mateixa vaig començar a treballar 
en un equip d’atenció als infants, i sempre deia que algun dia n’hi 
hauria algun per a la vellesa. El maltractament a la gent gran és 
una xacra social que s’ha d’erradicar.

Doncs ara ja és una realitat.

Sí, al final va haver-hi recursos econòmics i voluntat política, i va 
començar el 2015 al Consell Comarcal, juntament amb l’Ajunta-
ment d’Igualada. 

Què s’entén per maltractament a la gent gran?

És qualsevol acció sobre una altra persona que suposi patiment 
per a ella. També l’autonegligència, és a dir, que una persona 
gran, per qualsevol problema, s’autoexerceixi una mala cura so-
bre sí mateixa. Hem intentat divulgar quins tipus de maltracta-
ment hi ha sobre la gent gran, sobretot per a que siguin consci-
ents del què és, i que no és. 

Amb la crisi econòmica els avis han passat a ser una font de 
supervivència de la família. Fins que això no va venir, es par-

lava en molts casos que els avis eren un destorb. Això conti-
nua passant?

Abans, a les masies de pagès, els avis eren els que aportaven l’experi-
ència i tenien la darrera paraula. Exercien el poder sobre la família. 
Amb l’entrada del capitalisme, la suposada “improductivitat” de la 
gent gran s’ha pres com a quelcom prioritari, quan l’experiència que 
acumulen hauria de ser un “plus” a tenir molt en compte. 

Heu fet alguna diagnosi a l’Anoia?

El 2009 es van fer les primeres anàlisis. Es van registrar sis casos, 
i ja ens va semblar molt. Del 2009 al 2015, se’n van trobar 24 
casos, sense comptar Igualada. Des del 2015, quan es crea l’equip 
en què s’uneix tota la comarca, hem detectat 84 situacions, les 
més complicades, perquè d’altres ja no ens arriben i es poden 
resoldre abans. És una xifra important, però també ho és que 
s’ha fet molta feina de sensibilització, s’ha fet formació en cen-
tres residencials, fins i tot en professionals que tenen contacte 
amb la gent gran, com als forns o a les perruqueries, de manera 
que sigui més fàcil detectar maltractaments i poder actuar.

Quin és el perfil més habitual que us trobeu?

El principal problema és el de la negligència, amb un 33%. Des-
prés hi ha els casos de maltractament psicològic, amb un 29%, 
i la resta, de caire econòmic i el físic, que en aquest darrer cas 
és d’un 8%. El perfil més habitual és el d’una dona de més de 80 
anys, que conviu amb un fill o una filla.  

Creus que estem fent les primeres passes cap a una solució?

Un Dia Mundial serveis per a que hi hagi sensibilització, i per a 
que els Estats es mullin, que es facin lleis de protecció a la gent 

gran. Per a nosaltres és una jornada molt important, i que per 
primera vegada es facin coses a l’Anoia. Les administracions han 
d’apostar clarament per a voler solucionar aquest problema. Ha 
d’haver-hi una normativa a nivell estatal, i crec que hi serà. Vull 
pensar que tota la feina que s’està fent en els territoris no serà 
en va, sinó que és un camí que s’anirà seguint. Al Govern s’es-
tà pensant en elaborar una llei per a la gent gran, però també 
m’agradaria que fos específica sobre el maltractament.

Els ajuntaments de l’Anoia estan conscienciats?

S’ha treballat molt, això, i crec que als ajuntaments ho estan, de 
sensibilitzats. S’ha fet molta feina de formiga, hi ha moltes ganes 
de trobar sinergies entre els representants polítics i la gent gran, 
i això està essent molt positiu. L’administració ja ha fet passes per 
poder abordar el maltractament, ja sigui al Consell Comarcal de 
l’Anoia amb la posta en marxa d’un equip especialitzat (EAVA) 
entre altres accions de sensibilització, detecció i abordatge, i 
també la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

Els agents socials i les entitats treballeu conjuntament?

Fruit del grup de treball de la “Guia territorial de l’Anoia per a 
l’actuació contra els maltractaments a les persones grans”, es va 
crear una comissió amb l’objectiu d’organitzar accions en el “Dia 
Mundial per a la presa de consciència contra l’abús i maltracta-
ment a les persones grans”. Aquesta comissió està formada pel 
Consell Comarcal (EAVA), Institut Català de la Salut, Consorci 
Sanitari de l’Anoia i la Fundació Sanitària Sant Josep. Avui, du-
rant el dia mundial, les entitats de gent gran (Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia, associacions de gent gran, centres de dia i cen-
tres residencials) participaran de forma activa.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Cada vegada que hi ha canvi de cadires a la política hi ha frustracions i alegries. David Elvira, ha deixat el seu càrrec de director del Servei 
Català de la Salut, “per anar a altres responsabilitats, segurament fora de Catalunya”. Esperava ser el nou conseller de Sanitat,  substi-
tuint Toni Comín, però va veure com primer es pensava amb Joan Ignasi Elena i com acabava sent nomenada Alba Vergés. I diuen que, 
gens content, ha preferit plegar. Ara s’acosten a la nova consellera, sabent que espera augment de família per la tardor, tots aquells que 
es postulen per algun càrrec i posen de manifest “el seus coneixements”. I el mateix passa en altres llocs, perquè s’han d’ocupar molts 
càrrecs. Així es parla del cap de premsa de la Generalitat i de responsabilitats a la Corporació Catalana de mitjans de comunicació. I no pas 
com a tertulians. I n’hi ha d’altres que són rumors per confirmar. Uns cerquen amics lleials que facin bé la feina i no els portin problemes. 
Altres desitgen una millora professional. Són les grandeses i misèries del poder. Desitgem a tots sort i encert, pel damunt de les amistats i 
capelletes. El país ho necessita.

MOTORCAT
c/Alemanya 32

Igualada Tel. 93 803 15 50

NOVES 
INSTAL·LACIONS

Av. de Catalunya

C. de Lecco
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HOSPITAL 
IGUALADA

NOVES INSTAL·LACIONS
C. d’Alemanya, 32

ANTIGUES 
INSTAL·LACIONS

NIIa

C. d’Alemanya

C. d’Alemanya


